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 ףָארדנעװ .ז

 "לעטאסיּפ יקסטעוװַאס;,
 1967 * עװקסַאמ



 ףָארדנעװ .ז רעבַײרש רעשיטעװָאס רעשידִיי רעטסטלע רעד

 ייטעט עשירארעטיל ןַײז ןבױהעגנָא טָאה (יקסװַארדנעװ דיװַאד)

 רעבַײרש רעקיטפניקוצ רעד טָאה טַײהדניק ןַײז .י 1900 ןיא טַײק

 רעשיּפיט א ,טָאטש רעשיסורסַײװ רעניילק .א ןיא טכארבראפ

 רעד ףא טקוקעגנָא שפיה ךיז טָאה רע ּוװ ,"םוכט, ןופ טָאטש

 טָאה רעטעּפש .ןסאמ עשידִיי יד ןופ טַײקיזָאלטכער ןוא טיונ

 ןוא גנעל רעד ןיא ןטסָאמעגסױא ,טרעדנאװעג ליפ ףָארדנעװ .ז

 . ,עקירעמא ןיא ןעװעג ,דנאלטָאש ןוא דנאלגנע טיירב רעד ןיא

 .כעז רעביא יד ראפ .סעיסעפָארּפ ענעדיישראפ ליפ טװּורּפעגסױא

 נָא ףָארדנעװ .ז טָאה טַײקיטעט רעשירארעטיל ןַײז ןופ רָאי קיצ

 .עכייצראפ ,ןעגנולייצרעד ערעסערג ןוא ערענעלק ךאס א ןבירשעג

 זיולב ןַײרא טײג *סאג רעזדנוא; ךוב םעניא .ןעלקיטרא ,ןעגנונ

 | .קרעװ ענַײז ןופ לײט א

 עשיריטאס ןפאשעג רעבַײרש רעד טָאה ןעגנוליצרעד ענַײז ןיא

 עטרימַאלּפיד, ןופ ךיא ןוא רעמענרעטנוא עשידִיי ןופ ןטערטרַאּפ

 רענרעזַײא ןא טימ טמאצעגּפָא ךיז ןבָאה עכלעװ ,"רעגריבניילק

 .קלָאפ םענופ טנאוו

 עקידנטעברא יד טעמדיװעג ןענַײז סּפָארדנעװ ןעגנולייצרעד ליפ
 ירעד ,עכעלרע ןוא עקיצראה ,עטעשָאּפ יד ,ײז ןגעװ .ןשטנעמ

 "וה ןעמעראװ א טימ ,לכײמש ןביל א טימ רעבַײרש רעד טליײצ

 רעד ןופ ענעכַארבעג ןשטנעמ ענעגָאלשרעד טימ דנאנאב .רָאמ

 'ידנטעברא רעד ןופ לײט םעד ךיוא רעבַײרש רעד טזַײװאב ,טיונ

 ,ןַײזטסּוװאב-סאלק רעד ףוא ךיז טקעװ סע ןכלעװ אב ,טנגוי רעק

 .טסעטָארּפ רעלאיצַאס רעד ,טעטיראדילַאס ןופ ליפעג סָאד

 -עדליש יד טמענראפ ןפאש סּפָארדנעװ ןיא טרַא קידנטַײדאב א

 .דנאלסור ןשיראצ ןיא ריקליװ ןשַיײצילַאּפ םענופ גנור







 ינאלוב ןוא ךערַאז

 סרענלימ עילע טייטש זיוה רעזדנוא ןופ סקני
 ,יירעקורד סווָארבאי -- סטכער ,לימ-ןדרעפ

 רעד ןופ דָאר יד ןוא לימ ןיא דָאר יד
 ןעיירד יײרעקורד רעד ןיא ?עקנאקירעמא;
 -ןרד ןיא ,ינאלוב --- לימ ןיא :םינייקז ייווצ
 ,ךערָאז --- יײרעק

 ןופ -- ןטכער םעד ףא ןוא טנרָאפ ןופ סופ ןקניל םעד ףא ןלאפעג
 יד ,עמלעב א רעטנוא גיוא ןייא ,טמירקעגסיוא ןוא ראד ןקור א ,ןטניה
 -- קצ ןא ,עווירג א טָאטשנָא ןטלָאק א ,עטרעטַײראפ א --- עטייווצ
 -:אהעגּפָארא-זָאלטכאמ א ,זדלאה םאב ןדנּוװ ענעזעוועג ןופ סנכייצ טימ ןוא יורטש רעטעילאמסעגּפָא ןופ רילָאק םעד -- לעפ א ,רעטיש ןוא ץרוק

5 



 עצנאג סָאד סיוא ךיז טקירד'ס רעכלעוו ןיא ,ּפיל עטשרעטנוא ענעג
 -עלאב אב דרעפ ענשאּפערָאה סעריוד ןופ ןבילבראפ םיא זיא סָאװ ,טנלע
 ..ינאלוב זיא סָאד --- רעריפ-דמאז ןוא רעריפרעסאוו ,סעלָאג

 ןא טימ ןסקאוואב ןגיוא עמאס יד זיב -- םענָאּפ א ,קיגייב ןוא ךיוה
 קידנעטש ,ענעשָאלעגסיוא-בלאה ,דרָאב רעיורג-לעג רעטרעּפמולעגמוא
 -עג רעטנוא ןטלאהאב ןוא ןעקנוזראפ ּפָאק ןיא ףיט ,ןגיוא עקידנרערט
  ןייב-טּפיה עקניל סָאד ,ןעמערב עקידנעגנעהּפָארא-קירעדינ עטכיד
 ןא ןופ טָארט א -- ,דנּוװ-לענּפארש א ןופ רעכייז א -- טעליוב קראטש
 םעד טימ ןוא ,סיפ יד ףא ןלאפעג זיא סָאװ ,דרעפ טעװערַאהעגסױא
 רעד ךערָאז זיא סָאד -- ךיז ףא עמראזאק רָאי קיסיירד ןופ לּפמעטש
 רעציק ןופ םיא טָאה עמ יו ,ןװָאי רעד ךערָאז ,טאדלָאס רעקסוװעַײלָאקינ
 ,ןפורעג ןגעוו

 רעדָא ךערָאז :רעטלע ערערעווש א טָאה יז ןופ רע ,ןגָאז וצ רעווש
 | .ינאלוב

 טדניב ,דָאר-לימ ןפא ןינאלוב ףורא בייל-עילע טריפ ןגרָאמירפ רעדעי
 לָאמ סעדעי טגָאז ןוא דָאר יד טזָאל ,ייה טימ "*בָאלָאשז, םוצ וצ םיא
 :עקיבלעז סָאד

 .קאשטּפָאט ןפא יג ָאט ,עלייווענ א טסיב --
 ןייג סָאד םיא טרעוו ...ןייג ןוא ןסע ,ןסע ןוא ןייג ןָא ינאלוב טבייה

 ןָאט ייק א ןוא ןלעטשּפָא לסיב א ךיז רע ליוו ,ןסע סָאד יו ,רעירפ סעמינ

 רעד; -- ?בָאלָאשז, םוצ רעטנעענ טָארט א רע טכאמ ,ּפָאק ןקיור א טימ

 טייג --- ,ןבַײלבראפ וצ טרָאד טניימ ןוא רע טרעלק -- ,"טָארט רעטצעל

 עגער ןייא ףא שטָאכ רע לי ...סיפ ענַײז רעטנוא ןופ קעווא דָאר יד
 יד םיא טיצ -- ,"ָאד ךיז טוט סָאװ, :ןָאט טכארט א ןוא ןביילב ןייטש

 םעטָא רעד ...טייג ןוא ,טייג ןוא ,רעטַײװ רע טייג .ּפָאק ןראפ קירטש

 רעד ,טינ ןעניד סיפ יד ,קעוזָאלב יװ ,ךיז ןבייה ןטַײז יד ,ץרוק טרעוו

 ,..טיג רע ןָאק --- ךיז ןלעטשּפָא רעבָא ,ךיז טיירד ּפָאק
 ןייק ךיוא ףורעד זיא -- ךיז ןקיטפערקרעטנוא ,ליומ ןיא סָאװ ןעמענ

 יװ ,ןּפיל יד טימ רעמ טמענ ,!בָאלָאשז, םוצ ךיז טיצ רע .ָאטינ ךעיוק
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 ןָא רע טַײק ,ייה עטביוטשראפ ענעקורט לופ -- ליומ א ,ןייצ יד טימ
 טיירד ןוא ,ךיז טיירד דָאר יד ןוא .דָאר רעד ףא קידנטישראפ בלאה ,םאט
 ןלעטשּפָא טינ םיא טזָאל ןוא ,סיפ ענַײז רעטנוא ךיז טיירד ןוא ,ךיז
 | | ...ךיז

 "צנעפ ןיילק א ןאראפ זיא ,ךאד עמאס ןרעטנוא ,םיא ןגעקטנא דָארג
 ףךיז טעז לרעטצנעפ ןכרוד .ןטָאשאב ביוטש-לעמ טימ ןצנאגניא ,לרעט

 ,רעטצנעפ עטביוטשראפ יד ךרוד סיוא טעז סָאװ ,למיה לקערב א סיורא
 ןעיורג םעד ףא גיוא טרערטראפ ןַײז טימ ינאלוב טקוק .רענעַײלב א יו
 ,טקארט רעװָאטשטָאּפ רעד זיא סָאד זא ,םיא ךיז טכוד'ס ןוא ,קעלפ-למיה
 ןעגנולקעג ךעליירפ ,ּפָאק םענעסיראפ א טימ ןפָאלעג לָאמא זיא רע ּוװ
 ןגָאװ א -- רעטעּפש ,.סעיצנאטס יד ףא רעבָאה ןסעגעג ;לקעלג ןטימ
 ,לָאמליײט ,ןעזעג רעדלעפ ענירג :ןעוועג טכעלש טינ ךיוא .טריפעג עסאמ
 עליפא .זָארג קיטפאז לופ -- ליױמ א ,ןָאטעג ּפוצ א ,קידנעייגילבראפ
 עלַײװ עלא :ןעוועג רעסעב ךיוא זיא ,טריפעג רעסאוו סאפ א טָאה רע ןעוו
 ןעוועג דעבאכעמ טָאה לגנִיי א --- טכאמעג ךיז טָאה'ס ...ךיז טלעטשענּפָא
 ,.ייג ןוא ייג ,ייג --- ָאד ןוא .,.טיורב לקיטש ןצלאזעג א טימ

 ּפיל עטשרעטנוא יד ..טַײקירעפעלש א ןָא טלאפ ןינאלוב ףא ןוא
 רעקיפעלק ,רעניד א ךיז טיצ ריא ןופ ּפָארא ןוא ,טזָאלעגּפָא רעמ ךָאנ טרעוו
 עטשרעבייא יד ,עטיּפָאק רעכאלפ רעד ףא םיא טלאפ ,םעדָאפ-ענוילס
 פיל םוצ קירוצ ,ענישזורּפ עטזָאלעגכָאנ א יו ,טגנירּפש טפלעה
 | ...ףורא

 א ןּפאכ ךיז טליווס ,לעפ ןרעטנוא ךיז טסיגעצ טַײקדימ עפיט א ןוא
 ךיז ןכאמ ןגיוא יד ...רעמ טינ ,טונימ ןייא ,קידנעייטש שטָאכ ,למערד
 ןוא ,טײרּפשעגרעדנאנאפ ענדָאמ ןייטש ןבַײלב סיפ יד ,קידנליו טינ וצ
 ..ודלאה ןופ ןרעדָא יד םיא טסַײר קירטש יד :רע טליפרעד ךַײלג
 טשרעמיולק ליוו ,ּפָא לָאמ יירד טסינ ,רענעקָארשעצ א ףוא ךיז רע טּפאכ
 ,..טסוה רעקירעזייה ןימ א סיורא םיא אב טמוק'ס רָאנ ,ןָאט עשזריה א
 ןוא ,רעטַײװ טייג ןוא --- ךיז ןרעטנומוצפוא -- לסיירט א ךיז רע טיג
 ,..טייג ןוא ,טייג
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 -קורד רעד ןופ דָאר רעד אב ןװָאי רעד ךערָאז ךיז טלעטש ,גָאט רָאנ
 ,.טיירד ןוא ,טיירד ןוא ,יז טיירד ןוא ןישאמ

 ,ןריר וצ טינ דילג ןייק טימ :רענרעצליה א יװ רע זיא סנגרַאמירפ
 ,ךיז ןָא טנָאמרעד ןייב-טּפיה ןיא דנוװ עטלא יד ,ןרעטיצ סיפ ןוא טנעה
 ןרעביא ןעקנופ טקישעצ דָאר ןטימ יירד רעדעי ,ייו טוט שזירק רעד
 -נירג םיא טעװ ,ןעמעראוורעדנאנאפ ךיז טעװ רע :ךערָאז טרעלק ...ןקור
 -עגסיוא ךיג רע טרעוו ,דָאר סָאד ןעיירד רעלענש רע טמענ ,ןרעוו רעג
 ,סייווש טימ טקעדאב טרעוו ץראה עטענסארכעצ ,עקירָאה סָאד ,טרעטאמ
 יד --- ןטניה ןופ ןוא ,רענייב-לסקא יד טנרָאפ ןופ ןעייג ּפָארא ןוא ףורא
 טנעה עטעקאנ יד ףא ןרעדָא יד ןלָארדעגנָא ןרעוו קירטש יווװ .סעקטעּפָאל
 טנעה יד ףא סעילָאזָאמ יד ןענערב רעַײפ יוװ .זדלאה םענעפָא םעד ףא ןוא
 ינק יד ,דָאר-ןישאמ םעד ןופ לטנעה ןקיצנאלג-טאלג םענרעצליה םורא
 סייה טימ יו ןרעוו ןגיוא יד ...ייז ןקעטייוו --- ךָאד ןוא ,עדמערפ יװ ןענַיז
 ןעיירד ןביײהנָא ךערָאז ליוו ...סיורא ּפָאק ןופ ןכירק ןוא ןסָאגאב רעסאוו
 ;סָאבעלאב רעד רעטנוא טבַיײרט ,רעמאזגנאל

 | !טינ ףָאלש ,יירד ,ךערָאז ,יירד ---
 טימ טגייל ןוא טייטש לדמעה ןעיולב םעד ןיא לרעכַאב סָאד ןוא

 קידנעגניז ,"עקנאקירעמא, רעד ףא ךעלטעלב עסַײװ יד רעגניפ עקנילפ
 ...טעברא יד םיא אב טייג קידנפייפ ןוא

 ,טינ רע טייטשראפ -- ,ןרעוו דימ ןָאק עמ זא
 רע טיירד ,טינ ךערָאז עליפא טכארט ךיז ןלעטשּפָא עלַײװ א ןופ

 רעמיצ סָאד ךיז טיירד סע ןוא ...טיירד ןוא ,טיירד ןוא ,דָאר סָאד רעטַיװ
 ןגיוא יד ...ןישאמ רעד ןבענ לרעכַאב סָאד ןוא ,ןישאמ יד ןוא ,םיא םורא

 ..סעּפע ךיז טרעטנָאלּפ ּפָאק ןיא ,טּפאלק ןפיילש יד ןיא ,ּפָאק ןופ ןכירק

 :ךיז רע טנָאמרעד ,םעלָאכ ןיא יו ,ןוא לרעכָאב ןקידנעגניז ןפא רע טקוק

 םיא ןעמ טָאה למעסָאי רעסעװרָאב ,רעניילק א ...ןעוועג גנוי לָאמא ךיוא|

 ךיז טָאה ...טריפעג דָאב ןיא ..ןבעגעגּפָא ןטסינָאטנאק ןיא ,טּפאכעג
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 ךיז ,דאמש םוצ ןעגנוווצעג ...ץימש ןבעגעג ןעמ טָאה ..,ןעקנירט טלָאװעג
 ןופ טולב ןעגנאגעג ..,ןטינשעגרעביא קירטש יד ןעמ טָאה ,ןעגנאהעגפוא
 ...ךוז רעד ףא ןזיּפש ןעשטשילב סע ...ןרישראמ ןטאדלָאס ןלַײצ .,,זדלאה
 ..ןעמ טַײרש "!ארררוה, ...טינ ןעמ טזָאל לכַײט קיטָאלב ןופ ןעקנירט
 דיומ עטנוזעג א ...טאהעג ענעסאכ ...ןעמ טיג ןפנארב ...ןעמונעג ענוועלּפ
 ...טימרעד סיוא םוק ?גָאט א סעקעּפָאק קיצרעפ זיא סָאװ ...ןעוועג עּפיצ
 ,..טכארבעגניירא סָאװ סע טלָאװ רעשפע ןוא ...ָאטינ דניק ןייק זיא'ס ,טוג
 ,רעקידעבעל ,ונ ,ונ ..,ךיז טרעפעלש'ס יו ,אדא ...ןרעגנירגראפ רעטלע יד
 ,.."שראמ ינאווָאריסרָאפ,

 סָאד רעטַײװ טיירד ןוא ,ךיז ןרעטנומוצפוא ,ףוא ךיז טלסיירט רע ןוא
 ,,,טיירד ןוא ,טיירד ןוא ,דָאר

+ + : 

 ,טרָא ןקיבלעז םעד ןוא ןייא ףא ןָא ךיז טעּפוט ינאלוב ןעוו ,טכאנראפ
 ּפָארא בייל-עילע םיא טמענ ,זיא רע טלעוו רעסָאװ ףא ,קידנסיוו טינ ןיוש
 ,ףיוה ןפא סיורא םיא טזָאל ןוא דָאר ןופ

 ,רעטקאהעגרעטנוא ןא יװ ,ינאלוב טלאפ יוזא ,סיורא לימ ןופ רָאנ יו
 ,ןריר וצ טינ דילג א טימ

 ,עלייועג א םורא יװ ,םיא םורא ךיז ןבַײלק ןעָארק עָארג-ץראווש
 ןכוז ,ןטלָאק ןַײז ןיא ןעלבָאנש עּפמעט יד טימ קיטולבטלאק ךיז ןעלבירג
 .קע םענעכַארקעגסיױא ןַײז ןופ רָאה עקיצומש יד ןשיװצ לדנרעק א
 -רעק ןקינייב ןַײז רעביא קידעּפצוכ ןצנאט סעטווענאג ךעלגנילרעּפש
 סָאװ סעּפע םיא ןָא ךיז טָאה רעשפע ,ךעלבענש יד טימ קיּפ-קיּפ :רעּפ
 רעדָא ךיז ןַאק עמ סָאװ טימ ,עלעקערב א טסימ עטעפ שטָאכ ,טּפעלקעגנָא
 ,ןקיווקרעד טסענ ןיא ךעלעפייא יד

 ןָאט יירד א לָאמלייט ךיז טליוו'ס ,רעטרעניײּפעג א יוװ ,טגיל רע ןוא
 א -- קראטש ןעשטוקָאד ייז ןעוו ,רעדָא ,?םיצָאקש ,קעווא, :ּפָאק ןטימ
 -בירג ךיז ייז ןלָאז ...ָאטינ ךעיוק ןייק זיא -- ,קע ןצרוק ןטימ ןבעג ץימש
 ,.טרָאד ןעניפעג ןיוש ןלעװ ייז סָאװ ,טגָאזעגסנייטשימ .ןעל
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 ןיא רָאנ יו .רענעכָארבעצ א םייהא ךערָאז ךיז טּפעלש טכאנראפ
 רעטעּפש טונימ א ןיא .ּפָאנס א יו ,רעדינא רע טלאפ יוזא ,ןיײרא בוטש
 ףוא ךיז ןבַײלק ןגילפ עיולב-ץראווש ,עטעפ ,עסיורג .ןיוש רע טעּפָארכ
 ןיירא ןקוק ,דרָאב ןַײז ןיא ךיז ןרעטנָאלּפ ,םענָאּפ םענעסקאוואב ןַײז ףא
 ,ּפָאק ןַײז רעביא ןעמושז ,רעכעלזָאנ עקירָאה ,ענעּפָא-טיירב ענַײז ןיא
 סע טליפ רע .ןרעטש ןטשטיינקעצ ןַײז ףא ןפראד ייז סָאװ ,ןעוט
 | | ,..טינ

 ."ערעשטעוו סע ייג ,ןענוואד וועריימ ףוא ייטש; :עּפיצ םיא טקעוו
 ,טנאה ןטימ ךאמ א יז טיג .רעטעגראהעג א יװ ,טּפָאלש רע רעבָא

 ,יוזא ןגיל םיא טזָאל ןוא לוויטש ערעווש יד סיפ ענַײז ןופ ּפָארא טּפעלש
 ,גָאט ןטייווצ םעד ףוא טייג ןוז יד זיב לָאמטּפָא

 ,טבעלעגפוא ַײנ יו ינאלוב טרעוו קיטַײרפ
 םיא טיג ,דָאר ןופ ּפָארא בייל-עילע םיא טמענ גָאט ןבלאה םורא ןיוש

 סייוו ,טציא טלעוו ןַײד ,עילוה, :עקטעּפָאל רעראד רעד רעביא שטאּפ א
 ..."ןדִיי אב סעבאש ןאראפ זיא'ס זא ,ךיוא

 טעשטאק לָאמא .ןדָאבסױא ךיז לכַײט םוצ םיא רע טריפ טַײצ-רעמוז
 רעקידרעטניו א עליפא .רעסאוו טלאק רעמע רָאּפ א טימ ּפֶָא םיא רע
 -עגסיוא יוזא טינ ינאלוב זיא קיטַײרּפ :טכעלש טינ ךיוא זיא קיטיירפ
 רעדינא ךיז טגייל ,ףיוה ןפא סיורא רע טייג ,ךָאװ ןטימ ןיא יו טרעטאמ
 יד טימ עגירד א :ךיז ןעלקַײקוצסיוא ךוזראפ א טכאמ ןוא דרע רעד ףא
 ,ןעקנּוװעגוצ ןעמעוו טלָאװ רע יװ ,ּפָאק ןטימ יירד א ,ןטפולרעדניא סיפ
 יד רעבָא .טַײז ןטייווצ ןפא ךיז ןרעקרעביא ןפלעה םיא ףראד סָאד סָאװ
 ,,,טינ ךיז טלקַײק סע ,טינ ןעניד סיפ יד ,ןקעטייוו רענייב עטלא

 ףוא רע טייטש שינרעטאמ רעטסיזמוא טַײצ רעצרוק א ךָאנ ןוא
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 -כרוד טכער ָאי ךיז טלָאװ רע יוװ ,רעדנאנאפ ךיז טעשזריה ,עקנילָאוװאּפ
 ראפ לָאמ ןייא ,דָאר ןרעטנוא לָאמ סָאד ןסאלעג טייג ןוא ,טלקייקעג
 ,ןסעּפָא ןוא ןעורסיוא טוג ךָאװ רעצנאג א

 יצ 6 14

 :רענעריובעגַײנ א יװ ,ךערָאז ךיז טליפ גָאט ןבלאה ךָאנ קיטיירפ
 טבַײלקראפ .ןַײרא דָאב ןיא עינראקורד ןופ ךַײלג --- ייווצ רעגייזא
 "עב ןטימ סיורא טביירט ,עצילַאּפ רעטשרעבייא עמאס רעד ףא שזא ךיז
 יד ףא סעילָאזַאמ יד טעראּפעצ ,רענייב יד ןופ םזיטאמווער םעד םעז
 רעצנאג א ןופ סייווש ןוא יילב סָאד ּפָארא ךיז ןופ טפראוו ,סיפ ןוא טנעה
 -- "טולב ןזָאל, ,דָאב ןיא ָאד עקאט ,ךיז רע טניגראפ לָאמליײט .ךָאװ
 םייהא טמוק רע ןוא ...עציליטָאּפ ןפא סעקנאב עטקאהעג עכעלטע ןלעטש
 ...ייג עקאטא ןיא שטָאכ -- ,רעגנוי א ,רעטשירפעגּפָא ןא ,רעטעירּפעצ א

 בייל-עילע סָאװ ,רעבָאה םעד ּפָאק ןקיור א טימ טסע ינאלוב ןעוו
 -עיוּפ יד אב טּפעלשעג זיײװסנפיוה ךָאװ עצנאג א ןגעווטענייזנופ טָאה
 ןיא רעטליהראפ א ךערָאז טציז --- ,ןרָאק ןלָאמ לימ ןיא ןעמוק עכלעוו ,םיר
 ןבעגעג םיא טָאה רע סָאװ ,ןצראה ןיא טָאג טקנאד ןוא עראּפ-סעמיצ רעד
 עבשזולס עקסוװעַײלָאקינ רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ ןטלאהוצסיוא סעכיוק
 ...ור-סעבאש ןופ גענייט םעד טסייוו סָאװ ,דָיי א ןבַײלב ןוא

 ןעייג ךערָאז ןוא ינאלוב ןוא ,געט-ןכָאװ יד ןָא רעדיוו ןעייטש סע ןוא

 ...דָאר ןַײז וצ רערעדעי יינספא
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 ןבעל םוצ טמוק סע ןעוו

 רעגערטרעסאוו רעד לטיי

 -לא ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא

 רעטכער ןַײז רָאנ .ןאמ רעט

 ןרָאא עגנאל ןופ ,לסקא

 -ָארָאק א ףא רעסאוו ןגָארט

 רעד יו ,רעקירעדינ ,עלסימ

 רענעגיובעג ןַײז ,רעקניל ,

 סָאװ ,שטנעמ א ןופ זָאנ עכעליולב ןוא םענָאּפ קיבראפדרע ןַײז ,ןקור

 -סיוא ןעלטַײּפ טכאמעג טָאה -- ,טסוה ןוועלשידאי ןשינָארכ א ןופ טדַײל

 | .ןרָאי ענַײז ןופ רעטלע ךאס א ןעז

 א ראפ ןשָארג ירד ,רעמע ןא ראפ עקעּפָאק א -- ןגָארט רעסאוו

 רע זיא ראפרעד .ריווג ןייק ראפ ןעלטייפ טכאמעג טינ ןבָאה --- ,רָאּפ

 :כעוויז ןַײז ןופ טכארט יד טשטנעבעג טָאה טָאג :רעדניק ןיא ןעוועג ךַײר
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 ןיא .דניק א -- ענָאטאמ א טכארבעג רָאי סעדעי םיא טָאה עילקיר ןַײז
 ,גניליווצ א ,ייווצ --- רָאי ןטָארעג א

 ,רעדניק קילדנעצ רעסָאװ א טלמאזעגנָא ןעלטַײּפ אב ךיז טָאה יוזא
 עינאסכא רעד טימ ןעוועג ןדירפוצ טינ ןענַײז סָאװ ,יד קידנענעכער טינ
 ,"טלעוו רערעסעב, רעד ףא טלקעּפעגרעבירא סנטַײצאב ךיז ןבָאה ןוא

 טליפעגנָא טָאה לטייפ יװ ,םעד ךָאנ ,גָאטאב קיטיירפ א םענייא ןיא
 קיטירפ ףא --- געט ייווצ ףא רעסאוו טימ עקשזייד יד ךיק רעזדנוא ןיא
 -ָארָאק יד ןוא רעמע עקידייל יד טלעטשעגקעווא רע טָאה --- ,סעבאש ןוא
 ןַאטעג גָאז א ליטש טסיירד טינ ןוא ךיק רעד ןופ לקניוו ןיא עלסימ

 -יאב בער ,עלעגער א ףא סָאבעלאב םעד ןעז טלָאװעג טלָאוװ'כ --
 טימ ךיז ןטלאה עצייא ןא .ןעז טלָאװעג ךיא טלָאװ ,ןָאק עמ ביוא ,ןעמ
 | | ,םיא

 ןפע ןא ,טגָאזעג רעטסעוװש יד טָאה -- ,ןַײרא םיא וצ טייג זיא ---
 ,רעמיצ-סע ןופ ריט יד קידנבעג

 ,ריט םאב ןייטש ןבילבעג ןוא לעוװש יד ןטָארטעגרעבירא זיא לטַײפ
 --- .ןפורעג םיא עטאט רעד טָאה --- ,לטַײּפ ,ןיירא ייג ,ןַײרא ייג ---

 ,ריט םאב ןאמערָא ןא יו ןייטש ןבילבעג וטסיב סָאװ
 ,ןייטשאב ןָאק ךיא ,עשָאקשינ --
 ,ריט םאב ןייטש ןבילבעג קידעָאנכאה זיא לטייפ
 עמ זא ,טנַײפ בָאה ךיא !גָאז ןוא ןיײרא ייג זיא ,ןגָאז סעּפע טסליוװ ---

 ,ריט םאב רימ אב טייטש
 געוו בלאה ןייטש ןבילבעג זיא ןוא טירט עכעלטע טכאמעג טָאה לטַײפ

 יי | ,שיט םוצ
 לסיב א ןיוש עטאט רעד טָאה -- ,ךיז ץעז ןוא רעטנעענ וצ ליג --

 ,..ריווג-טָאטש רעד טינ ןיב ךיא --- ,ןליופאב קידלודעגמוא
 רע יוװ ,ךיז טצעזעגוצ בלאה ןוא שיט םוצ ןעגנאגעגוצ זיא לטַײפ

 יו רעדָא ,ןטלאהסיוא םיא טעװ לוטש רעד זא ,ןעוועג רעכיז טינ טלָאװ
 ,ןזיוה עסאנ ענייז טימ יז ןצומשראפ וצ טאהעג עריומ טָאה רע

 .,טגערפעג עטאט רעד טָאה -- ?לטַײפ ,סטוג ןגָאז וטסעװ סָאװ ,ונ --
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 ,םִיאכ בער ,ןטלאה עצייא ןא ךיז ךַײא טימ ליוו ךיא --
 ,עבארעדא --
 -עגנָא ךַײלג לטַײפ טָאה --- ,ןעוועטאר ךימ טנָאק ריא ,םִיאכ בער --

 ,םינונכאט טימ ןביוה
 !?ןפָארטעג ,עלילָאכ ,קילגמוא ןא ?ןעשעג זיא סָאװ --

 א ךיא ןיב ,טינ זא ,םִיאכ בער ,סאפ-ןוא-דרעפ א ןבָאה זומ ךיא --|
 ,טַײקטלּפייווצראפ ןיא ןגיטשעג זיא ןָאט סלטַײּפ -- ,רענעלאפראפ

 ,קילב קידנגערפ א טימ טקוקעג םיא ףא טָאה עטאט רעד
 -- גו?  |

 / :טרעלקרעד טָאה לטַײפ
 רָאנ .טנוזעג ןיא רעכאווש ץלא גָאט ןדעי טימ ןוא רעטלע טרעוו עמ

 ,עלסימָארָאק ןפא רעסאוו ןגָארטעג רעטַײװ זיא-טינ-יוו רע טלָאװ ךָאד
 -אוו רעד יסייּפ רעבָא טָאה ,*סעילבָאלָאה יד ןיא ןלאפעג טלָאװ'כ זיב,
 ןרעטניה סָאװ ,עצינערק רעד ןופ רעסאוו ןריפ ןביוהעגנָא רעריפרעס
 רעסאוו טסולגראפ ךיוא סעטסָאבעלאב ,סלטַייפ ,ענַײז ךיז טָאה ,טָאטש
 א ףא טָאטשרעטניה ןופ רעסאוו ןגָארט רע ןָאק ,ונ .עצינערק ןופ עקפאד
 ?עלסימָארָאק

 -ראפ א ךיא ןיב סאפ-ןוא-דרעפ א ןָא ?סָאװ ןדייר וצ ָאד זיא סָאװ --
 ,טקידנעראפ לטַײפ טָאה --- ,רענעלאפ

 ;טצפיזעגּפָא קידנליפטימ ןוא טרעהעגסיוא טָאה עטאט רעד
 ןא ראפ סָאװ ,לטַײּפ ,ןָאט ריד ראפ ךיא ןָאק סָאװ רעבָא ..ָאי --

 ?ןבעג ריד ךיא ןָאק עצייא
 -נייא ןטלָאװ םיטאבעלאב ןעוו זא ,םִיאכ בער ,טרעלקעג בָאה'כ --

 םישָאדאכ ַײרד-ייװצ ראפ ןגָארט רעסאוו ראפ רימ ןלָאצאב וצ ןעגנאגעג
 ..לדרעפ א ףא ןּפאלקפיונוצ טנָאקעג רעשפע ךיא טלָאװ ,סיורָאפ

 .ןָאטעג לכיימש א טָאה עטאט רעד
 ירד ראפ לבור ַײרד ןלָאצאב ריד לעװ ךיא ,ןגָאז רימָאל ,טוג --

 טינ סאפ-ןוא-דרעפ ןייק לבור יירד ראפ ךָאד וטסעװ ,סױרָאפ םישָאדאכ

 | .ןפיוק
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 :עויױט א ןטעב טלָאװעג ךיא בָאה ,םִיאכ בער ,עקאט סָאד טָא --
 עכעלטע ךָאנ טימ ןדיירוצרעביא ןַײז ךעירטאמ ךיז ריא טלָאװ רעשפע
 ןלָאז ייז ,סאג רעַײא ןופ יבשטָאכ ,םינייכש ערעַײא טימ ,םיטאבעלאב
 טעשזאוווא ךַײא .ןגָאזּפָא טינ יז ןלעוו ךַײא .סיורָאפ ןלָאצאב רימ ךיוא
 -ַאֹּפ א ןַײז לָאז .ןגָאלשּפיונוצ רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ א יבשטָאכ ...ןעמ
 ,ןַײז רעגנירג ץלא טעװ ,קעטנָאשט

 סענראפעמ םישָאדאכ ַײרדייווצ יד ךָאנרעד וטסעוו סָאװ טימ ןוא --
 ,ןסיוו טלָאװעג עטאט רעד טָאה -- ?דניזעגזיוה ןַײד ןַײז

 ,עציליטָאּפ ןיא ךיז טצארקעג גנאל טָאה לטַײפ
 א זיא רעקיא רעד .ןבעג עצייא ןא זיא-טינ"יוו ןיוש ךיז טעוו'מ --

 .רעגנוה ןופ ןבראטש ַײסיװַײס רימ ןלעוו דרעפ א ןָא .דרעפ
 ,ןעלסקא יד טימ ןָאטעג קוצ א טָאה עטאט רעד
 ,לטייפ ,ןווּורּפ לעוו'כ ,טוג ---
 סעטסָאבעלאב :טאהעג טינ גלָאפרעד ןייק טָאה סעכילש סנטאט םעד

 םישָאדאכ ַײרד-ייװצ ראפ ןעלטַײּפ ןלָאצאב וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה
 ,סיורָאפ

 ,רָאג יצ ,ןרעװו קנארק רע טעװ רעשפע ,ךיז טכאמ יסָאװ עלאמ --
 ץלא ןָאק ןשטנעמ א טימ ...שטנעמ א יװ רעמ טינ .,,ןבראטש ,עלילַאכ
 ןבראק יַײרד לָאמ ןייא טימ ןגיילסיוא לאלכיב סע ןָאק רעוו ןוא ,ןפערט
 | ..ירעסאוו ראפ

 רָאנ ,ןאלּפ ןַײז ןופ לאפכרוד ןטימ ןגָאלשעגרעדינ ןעוועג זיא לטייפ
 טלָאװעג טינ רע טָאה סאפ-ןוא-דרעפ א ןגעוו םיורט ןַײז ןופ ךיז ןגָאזּפָא
 ,..טנָאקעג טינ ןוא

 סָאװ ,ךעטשיט ןבָארג ןפא .ערעשטעוו ןסעגעגּפָא סָאװרָאנ טָאה לטַײפ
 ץראווש לבעל רעבלאה א ןגעלעג זיא ,שיט גערב םעד טקעדראפ טָאה
 ,זיא סָאװ ,רעלעט א ןענאטשעג זיא'ס ןוא ,לטנעה א ןָא רעסעמ א ,טיורב

 לקיטש ךייוו א טימ ןרָאװעג טשיוװעגסיוא קירוצ גנאל טינ ,קיטנָאק
 ,טיורב
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 לקיטש א רעגניפ יד ןשיװצ טענקעג ,שיט םאב ןסעזעג זיא לטַיפ
 -ייראפ םעד טימ לּפמעל םענעכעלב םעד ףא טקוקעג ןוא טיורב ךייוו
 .רעבינגעק טנאוו ןפא טעיטּפָאקעג טָאה סָאװ ,לזעלג ןטרעכ

 סופ ןטימ טגיוועג ןוא טעב ןפא ןסעזעג זיא ,סנַײז בַײװ סָאד ,עילקיר
 -רעבַײװ א רעטנוא ןופ טָאה סע ןכלעוו ןיא ,עלעגיוו עקידנעּפירקס סָאד
 ןא ןופ למענעּפ ךעלטלע ,ןיילק א טקוקעגסיורא עטּפָאק רעווָאטאוו רעש
 עלא ךיז טָאה סָאװ ,סניילק א ךָאנ ןטלאהעג יז טָאה טנעה יד ףא .עלעפיוא
 עשטשיפ א ,טסורב רענעגנאהעגּפָארא-ךאלפ רעד ןופ ןסירעגּפָא עליו
 -עּפיל עיולב יד טימ ןעוצ ןעמונעג ַײנסּפא ןוא ,לצעק ןיילק א יו ,ןָאטעג
 | ' ,ךעל

 א רעטנוא ןופ ,ךיז ןבָאה ,טעב ןופ סנסופוצ ,עגָאלדָאּפ ןפא
 סנייא :ךעלּפעק ייווצ ןעזעגסיורא טַײז ןייא ןופ ,ערדלָאק רענעצלָאמשראפ
 עפַײטש עכַײלג טימ -- רעטייווצ רעד ,רעשלגנִיי א --- סטלזיירגעג א
 עקידורב ,עטעקאנ רָאּפ ייווצ -- טַײז ןטייווצ ןופ .רעשלדיימ א --- רָאה
 | | / יךעלסיפ

 גָאז א עילקיר טָאה -- ?ןעורסיוא ןגייל ךיז ,לטַײפ ,ןייג טסלָאװ ---
 ,ןייטשפוא גָאטראפ ירפ ךָאד וטספראד --- קיטַײרפ זיא ןגרָאמ --- .ןָאטעג
 ?ןטכארטסיוא וט'ס סָאװ ?ןציזסיוא וט'ס סָאװ

 לטַײפ טָאה --- ,טליּפשעגסיױא ךיא ןיב דרעפ א ןָא זא ,טכארט ךיא --
 | ,בַײװ ןראפ יו ךיז ראפ רעמ טרעפטנעעג

 יצ :ןָאטעג קוק א ןקָארשרעד ןוא טרעדנווװראפ עילקיר םיא פא טָאה

 -עדנטימניא דרעפ א רָאג סעּפע סָאװ ...געוו ןופ ,עלילָאכ ,טינ רע טדער

 ,.?םיא ךיז טמעלָאכ סָאװ ?ןעניר
 טקעלּפטנא - -- ?עלסימָארָאק ןטימ ןָאטּפוא ןעמ ןָאק סָאװ ,ןיימ'כ --

 טָאה רע ןכלעוו טימ ,םענַײז קנאדעג םענעגרָאבראפ םעד לטַײפ ריא

 ,ןגָארטעגמורא גנאל ןיוש ךיז
 סעּפע יבא ,טגָאז ןוא ,םיא ןטסיירט וצ סָאװ טימ ,טינ עילקיר טסייוו

 ,ןגָאז
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 ,ןעקנאד וצ טָאג ,ויא-טינ-יוו ךָאד ןעמ זיא ...ןפלעה טעװ טָאג --
 ,טציא זיב ןעמוקעגסיוא

 ,דרעפ א טפיוקעג טָאה רעזמאמ עקשייפ :ענדוקסאפ זיא טציא ןוא --
 עניימ עלא ךיז טָאה .עצינערק רעד ןופ ,טָאטש ןרעטניה ןופ רעסאוו טריפ
 ,עצינערק רעד ןופ רעסאוו טסולגראפ ךיוא סעטסָאבעלאב

 ,,ייז טלעפ קעטייוװּפָאק ?עצינערק ןופ רָאג --
 ,ייז ביג רעסאוו-עצינערק רָאנ ,ָאי --
 -- .טגערעגפוא קראטש עילקיר טכאמ -- ,טינ יז טסאּפ שרעדנא --

 ?יוו ,טסרָאיוװ ייווצ ראפ לסקא ןפא ןּפעלש ןעמ ןָאק יו
 ,רעסאוו-עצינערק ביג ייז !סרעדייג עבָארג יד ,ןבָאה יז עגַײד איט ---

 -אפראפ א ךיא ןיב דרעפ א ןָא ?ןדייר וצ ָאד זיא סָאװ ,עליימ ..!רָאג ןֹוא
 ,רענעל

 וצ ןרָאװעג דימ זיא טנעה יד ףא דניק סָאד ,ןרָאװעג ליטש זיא'ס ןוא
 -עג טָאה ןוויוא םאב .ןפָאלשעגנַײא סע זיא ,טסורב עקידייל יד ןעִיצ
 ןוא סקניל פא סטכער ןופ ,זַײװנטַײצ ,קידנבעג לאפ א ,קידנציז טכרָאנש
 ךיז טָאה ןוויוא ןפא לגנִיי א ;לדיימ קירָאהטױר א ,סטכער ףא סקניל ןופ
 רעד ןיא סיפ עסעװרָאב יד טראּפשעגנַײא ןוא ןקור ןפא טרעקעגמוא
 עקידנעּפירקס סָאד סופ ןטימ טגיוועג שינאכעמ טָאה עילקיר געילעטס
 רעק א ךיז טָאה ןוא ןגיוו וצ טרעהעגפוא יז טָאה םעצולּפ רָאנ ,עלעגיוו
 ןעלטַיפ וצ ןָאטעג

 ,דרעפ א ןגעוו ןרעלק ןבייהנָא עקאט ןעמ ףראד --
 ,ןָאטעג קוק א טרעדנוווראפ ריא ףא לטַײפ טָאה טציא
 -קיר טרעלקרעד --- ,ןרָאּפשּפָא ךעלסיבוצ ןביײהנָא טעװ עמ ,ןיימ'כ --

 ,קנאדעג ריא עיל
 ,טאז וצ טינ טיורב ךיוא יוזא ?ןרָאּפשּפָא וטסעװ סָאװ ןופ --
 ייט --- .רעכיז ןיוש סיורא עילקיר טגָאז --- ,ןעמ ןָאק ,ליוו עמ זא --|

 -- סעבאש ,ןעלכופ טינ ךיוא ןעמ ףראד ץלָאה ןטימ ,ןגייבראפ ןעמ ןָאק
 -שינ ,ןַײז לכיומ טעוו רעטשרעביוא י רעד .רענעטלאהעגנייא עלעסיב א
 ,עשָאק
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 ,גנונעפָאה א ןרָאװעג ןריובעג זיא ,געוו א ןזיוואב עילקיר טָאה ןוא
 וצ ,ןרעוו טכעלקריווראֿפ ןָאק סָאװ ,ךאז א ןרָאװעג עכעלגעמוא סָאד זיא
 ,ןבָאה סעכאנ ןוא ןבעלרעד ךָאנ ןָאק עמ סָאװ

 ןוא ןסעזעג ןעילקיר טימ לטַײּפ ןענַײז טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןוא
 סע ןָאק גנאל יװ ,טנכערעג ,עקעּפָאק א ןרָאּפש וצ יו ,רענעלּפ טכאמעג
 יװ ,ךיז טלעטשעגרָאפ ,לדרעפ ןגייא ןא וצ ןעמוק טעוװ עמ זיב ,ןרעיוד
 ,ןַײז טלמעד ייז טעוו'ס טוג

 דרעפ א ןגעוו קנאדעג רעד ןיוש זיא ,ןפָאלש ןעגנאגעג ןענַײז ייז ןעוו
 ןיוש םיא ןטלָאװ ייז יװ ,רעצרעה ערעייז ןיא ןרָאװעג טלצרָאװעגניײא
 ,ןגָארטעגסיױא גנאלנרָאי

 עטאט רעד זא ,טסּוװעג דניזעגזיוה עצנאג סָאד ןיוש טָאה ןגרָאמ ףא
 ...עקעּפָאק א ןרָאּפש ףראד עמ ןוא דרעפ א ןבָאה זומ

 ןייג ַײדָאב טעװ רע ,טגָאזעג טָאה לדנעמ :טלָאװעג עלא ןבָאה ןרָאּפש
 עלעבייל רעניילק רעד ;דרעפ א ןפיוק לָאז עטאט רעד יבא ,רעסעװרָאב א
 -טַײמ עַײנ ןפיוק םיא לָאז עמ ,גָאט ןדעי ןענייוו וצ טרעחעגפוא ךיוא טָאה
 -בערעשז א טימ דרעפ א ןפיוק לָאז עטאט רעד ,ךיוא ליוו רע ,ךעלעק
 ןיילא ךיז טָאה עדלעז עטיור יד ...קידנטַײר ןרָאפ ןענָאק רע טעוו ,לקישט
 א לבור ןעצ עצנאג יד ןוא עקנאינ א ראפ ןטַײל אב ןעניד ןפורעגסיורא
 סָאד עליפא ...ןטאט םעד ןבעגּפָא יז טעװ ,ןעמוקאב טעװ יז סָאװ ,ןאמז
 ןגעלפ ,סעומש ןקיבלעז םעד ןוא ןייא קידנעטש קידנרעה ,גראווניילק
 ךיא לעװ ,ןשָאלג א לימ ביג, :ןטעב ןוא ךעטראפ ןראפ ןעמאמ רעד ןעִיצ
 ..."עלעדלעפ א ףא ןטאט םעד ןבעג

 ,ןרעיוד גנאל טעוו'ס זא ,ןעזעגמורא עילקיר ךיז טָאה רעטעּפש רעבָא
 יז טָאה .דרעפ א ףא ןבַײלקנָא ןשינערָאּפשּפָא ענייא ןופ טעוװ עמ זיב
 -עגנָא :ןעגנערבוצניירא עקעּפָאק עקיטַײז א יוזאיוו ,געוו א ןכוז ןעמונעג
 -דָאּפ א ןטַײל וצ ןייג ,ןשאווסיוא שעוו לסיב עדמערפ א ןעמעניירא ןביוה

 -- טקילפעג ןרעדעפ ,טקירטשעג ןקָאז -- טכאנרעדפא ,ןרעיישסיוא עגָאל
 ןיא ,עצילָאּפ רעד ףא קינַײשט ןקידכעסייּפ ןיא ןדליג א וצ טמוק ץלא
 .ןרָאװעג טגײלעגּפָא ןענַײז סנשָארג עטרָאּפשעגּפָא יד ןכלעוו
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 ןאראפ טעברא גונעג זיא'ס :ןעמוקעגנָא גנירג טינ ןעילקיר זיא'ס |
 ךיוא ןענַײז סעכיוק עקירעביא ןייק ןוא ,לדניזעג םענעגייא םעד םורא
 יז ןעמוק ,טנידראפ יז סָאװ ,ןדליג ןדעי טימ זא ,קנאדעג רעד רָאנ .ָאטינ
 עטסרעווש יד סעכיוק ןבעגעג ריא טָאה ,קעווצ רעייז וצ רעטנעענ ץלא
 ,ןָאט וצ טעברא

 ,שעװ עילאב א רעביא ךיק רעדמערפ א ןיא קידנעייטש ,לָאמליײיט
 ;ןדיירסיוא ץראה סָאד טסניד סעטסָאבעלאב רעד ראפ יז טגעלפ

 סעכיוק יד יוזא טפראדעג ךיז טלָאוװ'כ ,עקנירעַײט ,טסניימ וד ---
 ןייק ,רעטַײװ ייוועלאה ?סרעדייג עבָארג יד ףא ןעוועצארּפ ,ןסַײרנַײא
 ,לָאמנייק טָאה קינּפורק ןוא טיורב לקיטש סָאד רעבָא ,ָאטינ זיא סערישא
 ערעייז לָאז ךיא יבא ,שיילפ ןייק טינ זיא .טלעפעג טינ ,ןעקנאד וצ טָאג
 -נייא טלעוװ יד וועיוכעמ ..,ןקוקֹנָא ןפראד טינ רעמענעּפ ענעסערפעגּפָא
 רעסאוו :ןרָאװעג עדָאמ א ריד זיא ןטַײצ עקיטנייה ,רעמ טינ ?ןסַײרוצ
 רעד ןופ רעסאוו :ןבעל טינ ןעלטַײּפ ןַײמ ייז ןזָאל ...עצינערק רעד ןופ
 "אוו ןּפעלש רענַײמ ןָאק ,עקנירעייט ,ךַײא ךיא טעב ..,ייז ביג עצינערק
 !ןבָאה ייז עגַײד א ,ייז סע טרא סָאװ רעבָא ?טַײװ ליײמ א לסקא ןפא רעס
 טינ לָאז עקטָאלה רעייז יבא ,לעָארס-עניוס ,ּפָאק ןטימ ןָא גייל שטָאכ
 ,"רענעלאפראפ א ךיא ןיב דרעפ א ןָא; :רעניימ לטַײפ ,רע טגָאז ,..ןלעפ
 -ּפָארא טינ למיה ןופ'ט עװָאנעילע/ :רע טגָאז ."עטאט א זיא טָאג ,, :ךיא גָאז
 ;ךיא גָאז *?סָאװ ןופ; :רע טגָאז ,"ןרָאּפשּפָא ןָאק עמ, :ךיא גָאז ,"ןפראוו
 ,רעטנוא ךיז טמענ עמ יוװ ...ןעמ ןָאק --- ןעמ ליוו .טינ ץערעט ןייק זיא'ס,
 וט'ס, :ךיא גָאז ."ךיא סייוו, :רענַײמ לטַײפ ,רֶע טגָאז ,,*טָאג טפלעה יוזא
 א ָאד ךיז טנידראפ :ךיז טרָאּפש עס ,עקנירעַײט ,ריא טרעה ןוא ..."ןעז
 לָאז .זדלאה יד ךָאנ טינ ךיז ןעמ טיג ...רעקיצרעפ א --- ןטרָאד ,ןדליג
 "וק ןפלעה ,ןענָאמרעד וצ ןעמָאנ ןַײז טרעוו טינ ןיב ךיא סָאװ ,רעד רָאנ
 ,..ןַײז טכער ץלא ןיוש טעװ ,לדרעפ לקיטש א וצ ןעמ

 :סעסָאנראּפ ןענופעג רעדניק יד ךיז ןבָאה ,קידנקוק עמאמ רעד ףא
 -עּפָאק יירד וצ טפיוקראפ ןוא סענרעטמאל ענעריּפאּפ טכאמעג טָאה לבייל
 -עמ *עקסוװעַײלָאקינ, טימ ,ּפענק עשינָאװעי טימ טלדנאהעג ;קיטש א סעק
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 -סיורא ןרעקעב רעד עשאר ןפלָאהעג ןגרָאמירפ ןדעי טָאה לדנעמ :ךעלרעס

 טָאה רע סָאװ ,לגייב ייווצ יד ןוא .,ןַיײרא קראמ ןיא לגייב קעשָאק א ןגָארט

 -ראפ לָאמ ןייא טינ רע טָאה ,קעשָאק ןרעווש םעד ןגָארט ראפ ןעמוקאב

 םייההא טכארבעג ןשָארג רָאּפ יד ןוא ,רעדייכ ןיא םירייוואכ יד טפיוק

 -עגוצ דניק דמערפ א ןבָאה ךעלדיימ יד ,,,"קיניישט ןקידכעטייּפ ןראפ,

 ...קינַיײשט ןיא ץלא -- עקעּפָאק א ראפ ןפָאלעג גנאג א ,טעשטנאינ

 ןוא םייהא ןרָאװעג טכארבעג עכמיס טימ ןענַײז ןטסנידראפ עלא יד

 ,קיניײשט ןקידכעסיײיּפ ןיא ןרָאװעג טגיילעגניירא

 יידרעפ א ןפיוק טעװ עטאט רעד --

 טלעטשעגּפָארא ,םייהא ןעמוקעג לטַײּפ זיא טעברא גָאט ןרעווש א ךָאנ
 ,בוטש ןיא ןַײרא זיא ,זיוהריפ ןיא עלסימָארָאק ןטימ רעמע עקידייל יד
 םוצ ךַײלג ןעגנאגעג רע זיא סיורָאפ טלעטשעגסיוא טנעה יד טימ ןוא
 .רעגניפ ענעריורפראפ יד לסיב א ןעמעראוווצנָא ןוויוא

 םענָאפ ןטימ קידנעייטש ,לטַײּפ טכאמ -- ,בוטש ןיא ליטש סעּפע --
 ?ירפ יוזא ןיוש ןּפָאלש סענוקסיּפ יד --- .ןוויוא םוצ

 ,טנוזעג טינ סעּפע עלענעיכ :זיא ייז טימ סָאװ ,טינ ןיילא סייוו'כ ---
 ..ןעמעלא טימ טינ ,ךיז טכאד ,ךיוא זיא עקּפיצ ןוא

 ..קיורמוא לטַײפ טגערפ -- ?זיא סָאװ --
 ,..טנערב עלענעיכ ...יײז ןבָאה טַײקמעראוו ,סייוו'כ ---
 ןופ רעדָא -- זַא לטַײפ ךיז טסיוטש --- ,ךיז טליקעגוצ עדאווא --

 = ..אריא ביג עלעפעל א ליינציר ..,לדנגָאמ
 יו ,עלענעיכ טנערב סעּפע ,לדנגָאמ ןופ טינ זיא'ס ,עריומ בָאה'כ --

 דניק סָאד ןיימ ךיא זא ,יוזא ריא אב טגעז לזדלעה ןיא .ןוא .רעַײפ א
 - +?ןפורניירא עפיור םעד עיטָאמ רעשפע ....טקיטשרעד ,עלילָאכ ,טרעוו

 "רעדליג י ייווצ .ריא אב ךיז ןטיש עס !"עפיור םעד עיטָאמ, ,ןיוש ---
 .ךּוװ ןעמענ ייז וטסעוו ּווװ !ךיז ןטיש סרעני

 יז טינ עילקיר טכאמ -- ,"ענעיק ןופ ןעַיײלטנא טנָאקעג טָאה'מ --
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 רעקידכעסייּפ רעד ּוװ ,עצילָאּפ םוצ ןגיוא יד טימ קידנבעג זַײװ א ,רעכ

 .ןענאטשעג זיא קיניישט

 .ןרָאװעג רעטכָאקעצ א זיא לטייפ

 א ?ןטכארטסיוא וטסעוװ סָאװ ךָאנ !ענעי ןופ ןיוש ..,"ענעי ןופ, --

 יוזא טָא ..,ענעי ןופ ןעּפעשט טכער ןיוש זיא ,ןעמעלא טימ טינ סעּפע דניק

 ,ליינציר לפעל א ןַײרא ריא סיג םענ טָא ?אה ,סעּפע וצ ןעמוק ןעמ טעוו

 -גירטנָא ךיז ףיא ביג ןוא ייט-ענילאמ ענעקורט ןשָארג רָאּפ א ראפ ףיוק

 א ןייטשפוא יז טעוװו ,םעשעצרימ ,ןגרָאמ ןוא ,ןציוושכרוד יז טעװ ,ןעק

 | ,עטנוזעג א ,עשירפ

 -פוא טינ ןגרָאמ ףא זיא עקנעיכ ;ןפלָאהעג טינ טָאה טּפעצער סלטייפ

 ןופ טפלעה עטייווצ סָאד ,עקּפיצ ןוא ,"עטנוזעג א ,עשירפ, א ןענאטשעג

 ךיוא טָאה ,לטעב ןייא ןיא ןעמאזוצ ריא טימ ןפָאלשעג זיא סָאװ ,גניליווצ

 וצ יו ,טלכרַאכעג ייז אב טָאה ךעלזדלעה יד ןיא .רעייפ א יו ,טנערבעג

 - .עסיסג רעד

 טָאה עפיור רעד .עפיור ןכָאנ ןפָאלעג ,גָאט רָאנ ,ןיילא לטַײּפ ןיוש זיא

 ,טרעזייבעג קראטש ךיז טָאװ רעטקָאד רעד ,רעטקָאד ןכָאנ טקישעג ךיילג

 עקירעביא יד ןעמענוצ ןסייהעג ,ןפורעג טינ ןטכענ םיא טָאה עמ יימעל

 ,לבור ןבלאה םעד ןופ ךיז קידנגָאזּפָא קעווא זיא ןוא ,בוטש ןופ רעדניק

 ,טנאה ןיא טראּפשעג םיא טָאה לטייפ סָאװ

 ,ןעגנאגעגסיוא עלענעיכ זיא טכאנ ןגעק

 - .יגעוו ןקיבלעז מעד ןעגנאגעג עלעקפיצ זיא םורא ָאש א ןיא
 ,טירעטפיד ןעוועג זיא'ס :טגָאזעג טָאה עפיור רעד עיטָאמ

 רעד --- לבור רעבלאה ןייא ןבילבעג זיא קיניישט ןיא לאטיּפאק םענופ

 | ,טגָאזעגּפָא ךיז טָאה רעטקָאד רעד ןכלעוו ןופ ,לבור רעבלאה

 ..טלעג-ערוווק ןוא םיכירכאט ףא קעווא זיא עקירעביא סָאד

 ןוא םעליוסעב ןופ ןעמוקעג קירוצ ןענַײז ןעילקיר טימ לטַײּפ ןעוו

 קידיײל םעד ןופ טעשזדנַאלבעג ןגיוא ערעייז ןבָאה ,עוויש ךיז סצעזעג

 ..עלעגיוו םוצ קינַײשט ןופ ןוא קינַײשט ןטסוּפ םוצ עלעגיוו
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 -רָאטשעגּפָא רעד ףא ןוא גניליווצ ןפא ןָאטעג ייוו טָאה ץראה סָאד
 ,גנונעפָאה רענעב

 ,יינסָאדנופ ןָא רעטַײװ בייה ייג
 סגניליווצ םענעברָאטשעג םעד ןופ טדערעגנָא גונעג ךיז טָאה עמ ןעוו

 ;ןָאטעג גערפ א לטַייפ טָאה ,ךעלענימ ןוא ךעלעכיימש
 .,,?קיניײשט ןיא ,ןעוועג ןטרָאד זיא לפיוו --
 .!ןרָאי ענַײמ וצ ייוו ...סעקעּפָאק טכא ןָא לבור ףלע ---
 יד וצ :טרעהעג "ייוו, רעד ןיהּוװ ,ןגָאז וצ ןעוועג רעווש זיא'ס ןוא

 ,טלעג ןלאפראפ םעד וצ רעדָא רעדניק ענעברָאטשעג
 :ןבעגעגוצ יז טָאה םורא עלַײװ א ןיא ןוא
 א ..סלבור ענרעבליז ירד ...ענעריּפאּפ ,עקידלבוריירד ייווצ ---

 א ,סרעקיצרעפ ירד ...ךעלעטרעפ ענרעבליז ייווצ טימ לבור רעבלאה
 ןוא עקעּפָאק א ,ךעלרענעצ ענרעבליז עקידנעשטשילב ריפ ,לקינעווירג
 -עפיוא עקידלושמוא ענַײמ ..!רימ וצ ךָארב א ...ךעלעשערג עַינ ייווצ
 ..!ךעל

 ,ּפעק יד טימ קידנעלקָאשוצ ,ליטש ןבילבעג ןציז ןענַײז עדייב ןוא
 ןריובעג ןדייב אב ןיוש זיא ,ךעיומ ןופ עלעקניוו א ןיא ,ץעגרע ףיט

 -כעסייּפ ןיא לבור רעבלאה רעד זא ,קנאדעג רעכעלטַײדמוא ןא ןרָאװעג
 שירפ זיא דנּוװ יד ןאמזלָאק רָאנ ...ןיילא ןבַײלב טינ ףראד קיניײשט ןקיד
 ,םעד ןגעוו ןדייר וצ ךיז טמעשעג יװ יז ןבָאה ,ןעוועג

 ןבָאה ןעמאמ רעד רעסיוא ןעוו ,טַײצ קיטש א טימ רעטעּפש טשרע
 -ומש ןביױהעגנָא יינספא ןעמ טָאה ,גניליווצ ןָא ןסעגראפ טאמיק עלא ןיוש
 ...דרעפ א ןגעוו ןסע

 ןַײז רעגנירג טעוװ ,טכאדעג ןעילקיר טימ ןעלטַײּפ ךיז טָאה ,טציא
 ןעמ ןָאק ערענעלק ייווצ יד ,עלעטש א ףא טניד עדלעז :סע ןכיירגרעד
 ראפ ,ךעבענ ,רעווש עקאט .ןאמז םעד סעקנאינ ראפ ןבעגּפָא ךיוא ןיוש
 -רעד .דרעפ א ןבָאה ךָאד זומ עמ !ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רעבָא ,רעדניק עגנוי
 ענַײז סיוא ןיוש טעברא לדנעמ ..ןַײז רעסעב רעטעּפש ייז טעוו ראפ
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 רעד ןיא רעילָאטס א אב -- לבייל ,רעטסוש א אב ךָאװ א ןדליג ןעצ
 ,רעִירפ יו רעגנירג ץלא .רעקינייוו ליומ א טימ ךיוא -- רעל

 ,ןרָאּפשּפָא ןעמונעג רעדיוו טָאה עמ ןוא
 :ןעוועג טינ עכַארב-לזאמ ןייק זיא טלעג ןטרָאּפשעגּפָא םעד ןיא רעבָא

 א לָאמטּפָא זיא ןוא טסוהעג ,טקנערקעגוצ לטַײּפ טָאה רעטניוו ץנאג א
 ,בוטש ןיא ןציז ןבילבעג ייווצ ןוא גָאט

 ,טרָאּפשעגּפָא לבור ןצפופ םיוק רָאי ןבלאהרעדנָא ראפ
 יד ןעוועג זיא ,ןטלאהעג סיפ יד ףא ןעלטייפ טָאה סָאװ ,עקיצנייא סָאד

 טעװ ןוא דרעפ א וצ ןעמוק זיא-טינ-ןעוו ךָאד טעװ רע זא ,גנונעפָאה
 ,עלסימָארָאק רעד ןֹופ ןרעוו רעטָאּפ

 טעו רע זיב זא ,ןעזעגנַײא רע טָאה רעמ ץלא ,רעטַײװ סָאװ רעבָא
 גנאל יו ,טסייו רעוו .עמָאשענ יד סיורא ןָאק ,עמָאכענ יד ןבעלרעד
 א ףא גונעג ןבָאה ,סערקאי ןקיטנַײה אב ,טעװ רע זיב ,ןרעיוד ךָאנ טעוו'ס
 | ,לדרעפ

 ,דרעפ א וצ ךיז ןגָאלשרעד רעכיג סָאװ יוזאיוו ,סעלובכאט קידנכוז ןוא
 -ברעק עכעלטע ןעַײל :זיא געוו רעקיצנייא רעד זא ,ןבילבעג םיא אב זיא
 ,ןעדלעז אב ךעל

 ןרעוו רָאװעג ןעמוקעג זיא עדלעז ןעוו ,סטכאנעסייבאש א ,לָאמנייא
 ,םייה רעד ןיא ןעוועג ךיוא ןענַײז רעדניק עקירעביא יד ןוא עמאמ-עטאט
 טכוז רע טשרעמיולק ,בוטש ןרעביא טיירדעגמורא גנאל לטַײּפ ךיז טָאה
 -עגנָא ,שיט םאב טלעטשעגּפָא לָאמאטימ ךיז רע טָאה ךָאנרעד ,סעּפע
 רע טָאה ,ןעדלעז ףא קידנקוק ןוא ,טנעה יד טימ םיא ףא ךיז טראּפש
 ;ןָאטעג גָאז א עלעכיימש קידעפינכ-סענָאמכאר א טימ

 ?רעטכַאט ,אה ,טלעג טימ קיטש א ןבָאה עמאטסימ ןיוש טסרעק --
 טָאה -- ,טלעפ רימ סָאװ ,ןעמוקוצ עלא זדנוא ןוא רימ סע לָאז --

 ךיא סָאװ ,סָאד טָא :בָאה ךיא סָאװ ,ךָאד טסייוו --- .ןשטנווװעג עדלעז
 ,ריד אב טלאה
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 םאטסאנימ ,ע ?ןדאנ ןַײד רָאג זיא סָאד !ןבראק קיצכעז ןוא ףניפ --
 ...עדיומ ךיז ַײז ,עלעּפינק א ץעגרע ןאראפ

 ריא טימ סעּפע רע טדער סָאװ :טרעדנוווראפ ןָא עדלעז םיא טקוק
 ...טנָאמראפ יז סָאװ ,ןשָארג ןדעי ןופ טסייוו רע ,ךיז טכוד ?יוזא

 בלאה עדלעז טכאמ -- ,טינ ריד ןופ טלאהאב ךיא ,ךיז טכאד ---
 6 א | ,קיסָארדראפ

 טרעלקעג בָאה'כ סָאװ ,םעד ןגעקטנא סע גערפ ךיא ,עדלעז ,ןיינ --
 רעשפע רימ וטסלָאװ ,ךעלברעק עקיטַײז עכעלטע וטסָאה רעמָאט ...עדע
 ...דרעפ א ףא ..,ע"ע ןעילעג

 -ראפ טינ םיא טעוו עדלעז זא ,טאהעג עריומ טלָאװ רע יוװ יוזא ןוא
 ;ןבעגעגוצ קידנלַײא רע טָאה ןייטש

 -ייד ,.,עלילָאכ ,ןעקנעש טינ ,ןעַײל רָאנ ,עקנידלעז ,טסייטשראפ --
 .!ןטיה טָאג ךימ לָאז -- ןעמענראפ ןשָארג ןטעווערָאהראפ א םענ

 דעג טינ ךיז יז טָאה ףורעד :עטלמוטעצ א יוװ ןענאטשעג זיא עדלעז
 | ,טכיר

 -עב ...עקניגנוי ןייק טינ ןיוש זיא יז :ךיז ראפ יז ףראד טלעג ריא
 םיא אב :טניימעג ,טנעצָארּפ ףא ןבעגעגּפָא טינ ,ןטאט םאב ןבילקעג ןוויק
  .?"ןעיײל; רָאג רע טעב ,ןַײז רעצנאג טעוו

 ךיא יװ ,עטאט ,עקיטַײז טאהעג יוזא רָאנ ךיא טלָאװ יוועלאה --
 ריא זא ,קידנליפ ,עדלעז טכאמ -- ,ןבעגעג -- ןעִילעג טינ ריד טלָאװ
 .ענָאקאס ןיא זיא טלעג

 טיג !ןעילעג רימ וטסלָאװ ,רימ אב טסטלאה וד סָאװ ,יד ןופ ןוא --
 ןוא !ךיא בָאה ךעלברעק ןצעביז ...רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ ןייא !ךאס ןייק
 ...לדרעפ ןייש א ןפיוק ןעמ ןָאק ןבראק קיצרעפ א ראפ

 א ךָאנ יװ רעמ טעװ עילאצ זא ,עטאט ,ךָאד טסייוו ?ךיא ןָאק יו --
 םענעגייא ןא ןפיוק ןוא ןבָאה ענעסאכ ליוװ רע .ןטראוו טינ םינאמז ייווצ
 ךָאד ךיא זומ .םענעי אב רעסיַײמש א ןַײז ,רע טגָאז ,ןרָאװעג סעִימ .ןאּפש
 ךיא ןָאק עשז יװ .רעדיילק-ענעסאכ ץוכא ,רעטרעדנוה א שטָאכ ןבָאה
 ?ןבעגקעווא ריד
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 ,םעשעצרימיא ,ריד ךיא לעוװ םינאמז ייווצ ראפ ,רעטכָאט ,ייא ---

 ןכאמ ךָאנ ןוא ,רעקיצנאווצ-ןוא-פניפ םעד ראפ רעטרעדנוה א ןבענּפָא

 ,ןטַײל ןופ רעגרע טינ ,ענעטאכ א וצרעד

 יד עפיצ ,ךיז טכאמ'ס סָאװ ,טסייוו רעוװ ,עטאט -,עריומ בָאה'כ -- |

 | ..ןטראוו טינ ליוו רע ...ןעילאצ וצ ךיוא יוזא ךיז טראש עכָארג

 לטַײפ טריבורּפ -- ?ןבראטש ןוא ןגייל ךיז ךיא לָאז ,סע טסייה יא --

 ,טַײז רערעדנא רעד ןופ ריא ףא ןקריוו וצ
 ,עדלעז םיא אב ךיז טעב -- ?ןפלעה ךיא ןָאק עשז סָאװ זיא --

 ...טינ סענַאמכאר ןייק ןטאט םענעגייא םעד ףא ןבָאה רעדניק ---

 עדלעז טָאה -- ?ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ ?רימ וצ וטסָאה סָאװ זיא ---

 .ןעירשעגסיוא רעכעה ןיוש

 ןיירא ךיז טשימ -- ,סעילבָאלָאה יד ןיא ןלאפ ךָאד טעוו עטאט רעד --
 יװ !ןּכעלש וצ סיפ יד טינ ךעיוק ןייק ןיוש ךָאד טָאה רע -- ,עמאמ יד

 ?עלסימָארָאק ןטימ ןייג רע ןָאק ךָאנ גנאל

 טלאפ --- !ןָקניהא טלמעד רעדניק יד טימ עמאמ יד ךיז טעוו וו --
 2 .דייר יז ןיא ןיירא לטייפ ריא

 ,לדנעמ טעשטרָאװ --- !דיומ ןייק טינ ,סָאד זיא ןייטש א --

 עדלעז טָאה -- !ענעשעק סמענעי ףא עקָאדצ-לאב םעד רָאנ טעז --

 וצ ץראה רעטיב ריא ןזָאלוצסיױא ןרעג ,רעדורב ןפא ךיז ןפרָאװעגפורא
 .,ּפָאק ןייז

 ךיז טרעפטנעראפ -- ,ןטַײװגופ טינ ךיוא ייטש'כ ,עשָאקשינ --

 רעד .שעדיוכ א לבור א ןטאט םעד ןגָארטעג רעטניוו ץנאג א -- .לדנעמ

 בָאה ךיא ןוא ,ךלימ ,ןָארט-שיפ ןעקנירט לָאז'כ ,טגָאזעג טָאה רעטקָאד ן

 -- ?םענעי פא עקָאדצ-לאב א; .ייןבעגעגּפָא ןעמאמ רעד ןשָארג א זיב
 זיז טגַאז

 -עצ עדלעז ךיז טָאה --- !סָאװ ,רימ ןופ ריא טליוו עשז סָאװ זיא ---

 יד רימ ןופ טדניש ,טמענ ?ןָאטסיױא דמעה יד ךיז ןופ לָאז'כ --- ,טנייוו

 ךימ לָאז ןעמענ ,דרעפ א ןַײז לָאז'ס יבא ,טשיגרָאג ףראד'כ ..!ּפָארא טיוה
 ,!םעליולעשעניוביר ,דרע יד ןיוש
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 ןגייא ןא --- טניימעג בָאה'כ ,רעמ טינ !טינ זיא -- טינ ,אש ,אש ---
 | ,.דניק

 םעד טינ ליוו'כ ...טלעג ןייק טיג ףראד ךיא ןצנאגניא םענ ,םענ --
 ףניפ עצנאג יד ,קיצפופ ,קיצנאווצ ןוא ףניפ ןעמענ טסגעמ ..!ךעדיש
 ..ןעמענ ןיוש ךימ לָאז דרע יד ,םענ קיצכעז ןוא

 -רָאמ טינ ןעוו .ךעלברעק קיסַײרד ---קיצנאווצ ריד אב ךיא יַײל --
 ןגרָאמ ..ןטליגּפָא ךימ טסלָאז ,ןעִילעג טינ ךיא טלָאװ ,דיראי רעקידעג
 ,ןבעגּפָא רעטרעדנוה א -- ,ףליה סטָאג טימ ...םעניכעב ןפיוק ןעמ ןָאק
 ,..סענָאטאמ טימ ,רעדיילק-ענעסאכ טימ

 עליישטאפ יד טּפאכעג טָאה יז :טרעהעג טינ ןיוש םיא טָאה עדלעז
 ,..בוטש ןופ ןפָאלעגסיורא קידנענייוו ןוא ּפָאק ןפא

 לטַײפ .גָאט רָאנ ןעוועג ףוא דניזעגזיוה עצנאג סָאד זיא ןגרָאמ ףא
 טינ טרָא ןייק ךיז טָאה עילקיר ,רעטמאלפעצ א ןעגנאגעֶגָמנא זיא ןיילא
 ןוא םיצורעט טכוזעגסיוא ךיז ןבָאה לבייל ןוא לדנעמ ,ןעניפעג טנָאקעג
 ,טעברא רעד וצ ןעגנאגעג טינ

 -עגנָא סָאװרָאנ טָאה קראמ-דרעפ ןפא םעליוא רעד ןעוו ,ירפצנאג
 -אב ןוא ןטרָאד ןעוועג ןיז יד טימ לטַײפ ןיוש זיא ,ךיז ןעמוקוצפוא ןביוה
 | ,דרעפ טקוק

 טָאה רע יו ,דלאב :קראמ-דרעפ ןפא ןעוועג טינ טסאג ןייק זיא לטייפ
 סיורא דיראי רעדעי רע טגעלפ ,דרעפ א ףא ןביילק ןביוהעגנָא רָאנ
 טבייה ;דרעפ עטלעטשעגסיוא ןלַײצ יד ןשיוצ ךיז טיירדעג ,קראמ ןפא
 "אב ,ןייצ יד ןיא טקוק ,סופ א --- ןטייווצ םאב ,קע םעד דרעפ ןייא אב
 ,.טַײז סדרעפ ןיא טסיופ ןטימ ןַײא ךיז טראּפש ,סעטיּפָאק יד טכארט
 -גוא סופ ןייא קידנטלאה ,סיפ יד עלַײװ עלא טַײב דרעפ א זא ,רע טעז
 טייג ןוא ,סיפ יד ףא ןלאפעג זיא רע זא ,רע טסייוו --- ןגיובעגרעט
 ,רענַײגיצ ןשיווצ ךיז טיירד רע ..."עריוכס ןייק רימ ראפ טינ, :קעווא
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 טכוז סָאװ ,עניוק א ןופ עילָאר יד טליּפש ןוא סעכוינָאק טימ טסעומש
 | | ,עריוכס עקיטכיר יד

 זא רָאנ ,עניוק רעסיורג ןייק טינ זיא רע זא ,ןסייוו רעלדנעה-דרעפ
 .ןעוועג רעכיז יז ןענַײז ,רעייג ןקידעכָאװ א ףא טלעג גונעג טָאה רע
 ..!דרעפ א וצ ךיז טעוועליצ שטנעמ א ןרָאי ליפיוזא

 -אב יוזא ,קראמ-דרעפ ןפא סיורא זיא רע רָאנ יװ ,קיטנוז םענעי
 ;עציײלּפ ןרעביא ץעז א טימ ךוינָאק לּפָאק םיא טנגעג

 -אנרעבוג רעד !עקצאצ א -- לטַײּפ ,סוס א ריד ראפ ךיא בָאה --
 !ןדִיי א ךימ טסעז וד יו ,ןרָאפ םיא ףא געמ רָאט

 א למַײצ ןראפ טריפעגסיורא ןוא ןָאטעג ּפאכ א עקאט ךַײלג ןוא
 ,למייצ ןראפ ןעִיצ ,לקעטש-שטַײב ןטימ ןדַײנש ןעמונעג ,עּפאקש עראד
 ;דיײר טימ ןטָאשעג רעדייסעק ןוא "!ונדָאה-יװ, -- ןעַײרש

 !זדלאה א טימ ןקור א !טָארט א ,.!סיפ ..!רעיײפ -- גנאג א טסעז --
 יז יװ ,סיפ יד טימ טעגירדעג ןוא טיירדעג ךיז טָאה עשטאילק יד

 ,ּפעלק סלּפָאק ןופ ךיז ןטלאהאב וצ ןיהּוװ ,טרָא ןא טכוזעג טלָאװ
 קיטולבטלאק רעכאנ .ןוויימ-עטַײמ טקוקעג ןוא ןענאטשעג זיא לטַײפ

 | ןָאטעג גָאז א
 ,,לּפָאק ,ריא ףא ךרוד ,סעוואקישט ףא ,רָאנ ךיז רָאפ ---

 ןטירעג ,דרעפ ןפא קידנטַײר ןסעזעג לּפָאק זיא םורא טונימ א ןיא |
 -ץגּפָארא טינ ןגיוא יד טָאה רעכלעוו ,ןעלטַײּפ ייבראפ קירוצ ןוא ןיה
 ,סיפ סעשטאילק רעד ןופ ןעמונ

 ,ריא ףא ןטירעגכרוד לדנעמ זיא ןעלּפָאק ךָאנ
 -ָאק יד ,ןייצ יד ,ןגיוא יד דרעפ םאב טכארטאב לטַײּפ טָאה ךָאנרעד

 ,עריוכס רעד טימ ןבילבעג ןדירפוצ זיא ןוא ,סעטיּפ
 זיאיס ןוא ,ןעוועג טינ עליפא עשטאילק יד זיא ןיושראּפ רעסיורג ןייק |
 ראפ רָאנ ,ןרָאפ טלָאװעג ריא ףא טלָאװ רָאטאנרעבוג רעד יצ ,קעּפָאס א
 ,לדרעפ ןגייא ןא ןגעוו טמעלָאכעג גנאלנרָאי ןיוש טָאה סָאװ ,ןעלטַײפ
 א ןופ סעגיירדאמ עלא ןעגנאגעגכרוד ןיוש זיא סָאװ ,עּפאקש יד טָא זיא
 ,ןשטניוו ךיז ןָאק רע סָאװ ,עטסעב סָאד ןעוועג --- ,דרעפ םענשאּפערָאה
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 ,קיטליגכַײלג לטַײפ טכאמ --- ?עלייווענ רעד ראפ ןעמ טעב סָאװ --
 ,טינ םיא טלעפעג עריוכס יד טשרעמיולק

 .עגארפ א טימ לּפָאק טרעפטנע --- !?ןפיוק טסליוו --
 - ...געוו םאב ביוא --
 ?דיי א טסיב וד יו ---
 ..יע"ע ,סעּפע וטסניימ סָאװ ,ןיימ'כ ...דָיי א ןיב ךיא יו --
 | ,טנאה ןַײד ביג --

 ןזָאלעגּפָארא טָאה לּפָאק ,טנאה עטכער יד טלעטשעגסיוא טָאה לטייפ |

 :ןָאטעג גָאז א ןערב טימ טָאה ןוא ריא רעביא קסארפ ןקיכליה א
 ןטימ !סעצנעווָאבראק קיצרעפ ןוא ריפ א ראפ ריד וצ ןייג טעוו יז ---

 ריד לָאז !לזאמ ןַײד -- עיצעמ א טסּפאכ ..קאּפ"ןוא-קאה טימ ,למַײצ
 ..!ןפלעה טָאג

 זיא עמ זיב ,טנעה יד רעביא טשטאפעג ,ןעגנודעג ךיז ןעמ טָאה

 ,"שטירָאהָאמ,, סלטַײפ טימ לבור קיסַײרד ןוא סקעז ףא ןרָאװעג עוושומ

 -אמעג ךיז רע טָאה ןעלּפָאק טימ ןעגנודעג ךיז טָאה לטיַײפ ןאמזלָאק

 סָאד ןעמונעגנָא רעבָא טָאה רע רָאנ יו .קיטולבטלאק ןַייז וצ טרעט

 ,ןריפ םייהא דרעפ ןגייא ןַײז --- ,םייחא םיא ןריפ וצ למיײצ ןראפ דרעפ

 .דיירפ ראפ טרעטיצעג טנעה יד שזא םיא אב ןבָאה

 ..?םיא רע טָאה טָא -- ןוא ,דרעפ םענעגייא ןא ןופ טמעלָאכעג ןרָאי

 דרעפ סָאד ןריפ ןזָאל ייז לָאז רע ,ןטעבעג ךיז ןבָאה לבייל ןוא לדנעמ

 .םיא וצ ךיז ןרירוצ ,ןזָאלעג טינ עליפא ייז טָאה רע רָאנ ,למייצ ןראפ

 ..!טינ טעּפעשט ,טזָאל ---

 ןראפ עשטאילק עראד יד קידנריפ ,ןעגנאגעג רע זיא רעגנוי א יוװ

 ,רעטניהא עלַײװ עלא ריא ףא ךיז קידנקוקמוא ןוא למייצ

 ,עכמיס יד םייה רעד ןיא ןגָאזנָא סיורָאפ ןפָאלעגקעװא זיא עלעבייל

 ,דרעפ א טפיוקעג טָאה עטאט רעד זא |

 ,ןגעקטנא ןפָאלעגסיױרא ןענַײז רעדניק יד טימ עילקיר
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 / -גענייש םענערָאװעג-גנוי לָאמאטימ סלטַײפ ןעזרעד טָאה יז ןעוו ןוא
 ...גָאט-עּפוכ ריא ןָא טנַאמרעד ךיז יז טָאה ,םענָאּפ ןקיד

 ןפא ןזיוועגנָא ןגיוא עקידנעשטשילב טימ לטַײפ טָאה רעטרעוװ ןָא
 ,..סע טסייה "!טסעזע :דרעפ

 יד ןשיװ ןעמונעג ןוא עשטאילק רעד ףא קילב א ןפרָאװעג טָאה יז
 .ךעטראפ גערב ןטימ ןגיוא

 ,ריא ראפ טלָאצאב טָאה לטַײפ לפיוו ,טגערפעג טינ עליפא טָאה יז
 רעלדָא ןא ראפ סָאװ ,בייוו םעד ןזַײװ טלָאװעג טלָאװ רע יוויוזא ןוא

 למייצ סָאד ןעלדנעמ ןבעגעגרעביא לטַײפ טָאה ,טלדנאהעגנייא טָאה רע
 ;ןָאטעג גָאז א ץרוק ןוא

 - .יסעוואקישט ףא ךרוד רָאנ םיא ריפ --
 טימ לטיַיפ ןוא ,קירוצ-ןוא-ןיה עשטאילק יד טריפעג טָאה לדנעמ

 טָאה לטַײפ רעגנעל סָאװ רָאנ ,טקוקעג ןוא ןענאטשעג ןענַײז ןעילקיר
 רעד :ןעזסיוא ןַײז טרעדנעעג ךיז טָאה רעמ ץלא ,דרעפ ןפא טקוקעג
 -ייז טנעה יד ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא זייוװכעלסיב זיא ןגיוא יד ןיא רעַײפ
 ,רילָאק-שא ןא ןעמוקאב טָאה םענָאּפ סָאד ,ןעגנאהעגּפָארא ךאווש ןענ

 -וצ טלָאװ רע יוװ יוזא ,טרעקיוהעגנַײא ךיז טָאה רעּפרעק רעצנאג רעד |
 -כַײלג א טימ .ןבעגעגרעביא סעכיוק עצנאג ענַײז למַײצ םעד טימ ןעמאז
 -עג ןוא דרעפ ןפא טקוקעג רע טָאה קילב םענעשָאלעגסיױא ןקיטליג
 .ּפָאק ןטימ טלקָאש

 :ןקָארשרעד ךיז טָאה עילקיר
 !לריד טימ זיא סָאװ ,לטייפ ---
 קידשעיי ןוא דרעפ ןפא טנאה רעד טימ ןזיוועגנָא טָאה לטַײּפ

 ;טגָאזעג
 ,..םיא ףא ןרָאפ ןעמוקסיוא רימ טעוװ יצ ,טסייוו טָאג ..טבעלרעד --

 ,,!טסייוו טָאג
 !?ריד טימ זיא טָאג ?וטסדער סָאװ --
 --- .טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א לטַײפ טָאה --- :ָאטינ ךעיוק ןייק --

 ?סָאװ ,..טעוואהעג ,טעוואהעג
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 -סיוא טשרע וטסעוו ,דרעפ א טימ ,טציא !?סעּפע וטסדער סָאװ --
 סרעמע יד טימ עלסימָארָאק יד ןּפעלש ןפראד טינ ..,רענייב יד ןעור
 | ,לסקא ןפא

 ,טדער יז סָאװ ,טרעהעג טינ יו טָאה לטַײפ רעבָא
 ןעוואה וצ טניול'ס ...ָאטינ ךעיוק ןייק ..!טסייוו טָאג ,טסייוו טָאג ---

 ..ןבעל םוצ טמוק סע ןעוו .,?סָאװ ןוא ...טבעלרעד ?אה ,טלעוו רעד ףא
 ,עטרעווילגראפ א יוװ ,ןייטש ןבילבעג זיא עילקירי
 .ןקָארשרעד ןוא טרעדנוװראפ ןטאט ןפא טקוקעג ןבָאה רעדניק יד
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 ץמיוסעי יד

 ידע :טעשַאּפ ןפורעג יז טָאה סאג י
 ,"עמיוסעי

 -עג טסוװאב יז זיא עמיוסעי יד יו 54 2 צו
 ,טָאטש ץנאג ןיא ןעװ | יי 2 4

 --צגאכ--ןעמָאנ רעסעמע ריא | : 2
 .טריסערעטניא טינ םענייק טָאה רע ,ןרָאװעג ןסעגראפ ןיוש זיא

 יי ,רעטכָאט עשלָאהָאק ןימ א -- עילודָאה סטָאטש ןעוועג .זיא ?עמיוסעי יד;
 ןיא לָאמניײא --- קירבאפ-ףייז רעניילק א ןיא רעטכעוו-טכאנ א -- עטאט ריא טָאה ,ןעוװעג טלא טינ רָאי ףניפ ןייק ךָאנ זיא עלענאכ ןעוו
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 טוג ,ץלָאה סטנאקירבאפ םעד קידנרָאּפש טינ ,טכאנ רעקידרעטניוו א
 ךיז טגיילעגקעווא ןוא לקירבאפ ןיא ןוויוא םענרעזייא םעד טציײהעגנָא
 ,עקאט ןטרָאד ,לריט-ןוויוא ,ןטנערבעגנָא טיור זיב ,עמאס םאב ןפָאלש
 : ,ןטיוט א ןענופעג גָאטראפ םיא ןעמ טָאה ,ןוויוא ןופ לריט םאב

 ;טגָאזעג ןבָאה לייט .ןעוועג רָאלק טינ זיא טיוט ןַײז ןופ עביס יד
 /  מָאלש-ץראה א ןופ -- ערעדנא ,טעדאשטראפ ךיז ט'רע

 ...ץראה ןפא ךיז טגָאלקאב ןָא דימָאט ןופ ---
 "עג זיא רעזַײּפש ריא סָאװ ןופ ,סנייצלא ןעוועג זיא ענָאמלא רעד

 ענָאמלא עטסיוװ א ,יז טָאה ןאמ רעד זא ,טסוװעג זיולב טָאה יז ,ןברָאטש
 א יו, ,טזָאלעגרעביא ,ןטייווצ םענופ רענעלק סנייא ,רעדניק ףניפ טימ
 ןטסיװ א ףא יו ,עטנלע ןוא עכעלקילגמוא ןא ,"רעדור א ןָא ףיש
 ריא לָאז רע ,ןעניפראב םענופ טרעדָאפעג יז טָאה ,קידנרעמָאי ,,,"לזדניא
 ..ןָאט טציא יז לָאז סָאװ ןוא טזָאלעגרעביא יז טָאה רע ןעמעוו ףא ,ןגָאז
 ןיא- טָאה רע ַײמעל ,סעווָאמאהכעלאמ םוצ סענַײט טאהעג ךיוא טָאה יז
 ...ןעמונעגטימ טינ יז ךיוא גנאג ןייא

 טימי ןוא סעכיוק ןָא ןעמוקעג ןיוש ענָאמלא יד זיא ןעמלאסעב ןפא
 טָאה יז ןעוו ןוא ,טצכולשעג םוטש זיולב טָאה יז .ןרערט עטנייוועגסיוא
 םיוק יז .ךעמו טָאה ,רעווייק םענעטָאשראפ-שירפ ןפא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז
 .םיא ןופ ןסירעגּפָא

 ןוא טרעביפעג ענָאמלא עַײנ יד טָאה ערּוװק רעד ךָאנ טכאנ רעד ןיא/

 | .ץיה ןופ ןדייר ריא טימ רעדניק יד ןקָארשעג

 ךָאנ קעווא זיא ענָאמלא יד יוװ ,ךָאװ-עוװיש יד ַײבראפ טינ ךָאנ זיא'ס

 טלעווד רענעי ףא טעוו ריא ןָא זא ,טאהעג עריומ טלָאװ יז יו ,ןאמ ריא

 יייןעוויק ריא ףא ןבעג גנוטכא לָאז'ס רעוו ,ןַײז טינ
 טלָאװ ,רעטעּפש רָאי א ףא שטָאכ ןברָאטשעג ענָאמלא יד טלָאװ

 םימיוסעי גראק .םימיוסעי יד ףא טקוקעגמוא טינ ךיז רענייק רעשפע

 -עגמוא ןפָארטעג קילגמוא סָאד טָאה ָאד רָאנ ..?סָאװ ,טָאטש ןיא ןאראפ

 עמאמ ןוא עטאט ןגָאז וצ סאּפש א ;למיה ןרעטיול ןופ רענוד א יוװ ,טכיר

 - י!ךָאװ ןייא ןיא טלעוו רעד ןופ קעווא
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 -יוטעי יד ראפ סעּפע ןָאט וצ וועיוכעמ טליפעג ךיז טָאה רערעדעי ןוא
 ...ךעבענ ,םימ

 | | ,טלמוטעג ךיז טָאה שערדעמסעב ןיא
 ןַײז טעוו סָאװ ?םימיוסעי יד ראפ סעּפע טינ ןעמ טוט סָאװראפ --

 טנָאמעג ןשטנעמ עטסָארּפ ןבָאה --- ?ךעבענ ,םימיוסעי עמערָא יד טימ
 ,םיטאבעלאב עוװעשָאכ ןופ ןוא ווָאר םענופ

 ןָאט וצ סָאװ ,ןטכארטאב וצ עפיסא ןא רעכיג סָאװ ףיונוצ טפור --
 ,םימיוסעי יד טימ

 ףיז ףא טעוו'ס זעוו ,ןרעוו סעלאדעב טינ טצוו לָאהָאק ,עשָאקשינ --
 - ,{םימיוסעי עמערָא עכעלטע ןטלאהוצסיוא ןעמענ

 סעּפע ןעמ ףראד עדאווא? זא ,ןעוועג עדיומ ןבָאה םיטאבעלאב-טָאטש = |
 ,"ןגרָאזראפ טינ ךָאד ןעמ ןָאק טלעוו א רָאנ ,םימיוסעי יד ראפ ןָאט

 טרעהעג ךיז ןבָאה -- ,ךָאי אזא ןעמענ טינ ךיז ףא ןָאק לָאהָאק --
 ,עפיסא רעד ףא ןעמיטש

 .!ןדיילק ןוא ןכוש ,ןזַײּפש סעשאפענ ףניפ -- ןגָאז וצ גנירג --
 -גייא ןייק ,סעשאפענ ףניפ ןופ לדניזעג א ןטלאהסיוא ןָאק עמ --

 סע ןָאק רע ..,דנאנאכָאנ ןרָאי עגנאל רעבָא ,שעדיוכ א ,ךָאװ א ,ערָאה
 ,?לֶא אזא ןעמענ ךיז ףא

 ,ייווצ ,ןגָאז רימָאל ,ונ ,דניק ןייא ןגעוו טדערעג ךיז טלָאװ'ס ןעוו --
 רעבַײל ףניפ ,ןכושאב ךעלסיפ רָאּפ ףניפ ,ןקיטעזנָא רעליײמ ףניפ רעבָא
 .!ףבָאה סעכלעזא ףא ןעמ ףראד סערציוא סדלישטָאר -- ןדיילקאב

 ןזָאל ןוא רעדניק ןָא ןעידָאלּפ :יוזא לָאמעלא ןענייז םינָאצּפאק --
 !לָאהָאק ףא רעביא ךָאנרעד ייז

 םענעגייא ןַײז ףא םיטאבעלאב עװעשָאכ יד ןופ רערעדעי טָאה יוזא
 "עמ טינ זיא ןוא טינ ןָאק לָאהָאק זא ,ןזיײװרעד וצ טימאב ךיז רעגייטש
 ,טלעוו א ןטלאהוצסיוא וועיּוכ

 עס יװ ,סיפ יד רעטנוא טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה םימיוסעי יד רעבָא
 ערוועכ ןוא .טנלע רעייז טימ ןכָאטשעג ןגיוא יד ןעמעלא ,ךיז טדער
 יד אב; טעשארטסעג עליפא ,ןגיושעג טינ ךיוא ןבָאה סעקאטסָארּפ
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 -יוסעי יד ןבעג ןוא ןסַײרסיױרא זדלאה ןופ ןסיב םעד רעכיײב עבָארג
 ..."ןסע םימ

 ךעלטעטש ןוא טעטש עטנעָאנ ןוא עטַײװ ןיא לָאהָאק טָאה טָא ןוא
 רעדניק עטמעסָאיראפ יד ןופ םיוויורק עטַײװ ןוא עטנעָאנ טכוזעגפוא
 ןעמאזוצ עלעמיוסעי א רעדָא למעסָאי א טקישעגוצ ייז ןופ ןרעדעי ןוא
 -יורק יד טגָאזעגוצ טָאה ווָאר רעשיטָאטש רעד ןכלעוו ןיא ,ווירב א טימ
 עבאהמעליוא עקיבייא ןוא טלעוו רעד ףא עכַאלצאה ןוא עסָאנראּפ םיוו
 -ערָא םעד ןבעג ןלעוו ייז סָאװ ,טיורב לקיטש םעד ראפ טלעוו רענעי ףא
 ...ךעבענ ,עלעמיוסעי רעדָא םעסָאי ןעמ

 טָאה -- ןעלענאכ ראפ -- עלעמיוסעי רעטסגניי רעד ראפ זיולב
 | .ןענופעג טינ וװערָאק ןייק ץעגרע ןיא ךיז

 ןעוועג יז טָאה עמ רעכלעוו וצ ,לטעטש ןטַײװ ןיא ,עוויורק עטַײװ יד
 | :ךעִילָאש ןפא ןפרָאװעגפורא ךיז סעליוק טימ טָאה ,טקישעגּפָא

 ענעגייא ענַײמ סָאװ טימ טינ בָאה ךיא !רימ ייז ןקיש םימיוסעי --
 !עדמערפ ךָאנ רימ ייז ןקיש ,ןּפָאטשראפ וצ רעלַײמ עקירעגנוה יד רעדניק
 !סעמָאשענ עמורפ יד ,וצ רימ ייז ןגָאז עבאהמעליוא

 ריא טימ ןעמאזוצ יז טקישעגּפָא רופ רעקיבלעז רעד טימ עקאט ןוא
 קידנזָאל טינ ,ןעמוקעג ןענַײז ייז ןענאוונופ ,ןיחא קירוצ רעטיילגאב
 ,טכאנג ןייא ןקיטכענרעביא עמיוסעי רעד עליפא

 יד ךיז ףא ןעמענ יו ,טאהעג טינ עריירב רעדנא ןייק טָאה לָאהָאק
 ,עמיוסעי רעד ןגעוו גרָאז

 ךיז עלעג יד עדניה טָאה ךָאװ א סעקעּפָאק קיצנאווצ טימ לבור א ראפ
 ,דגיק סָאד ןעוועדָאהוצסיױא ןעמונעגרעטנוא

 -יוסעי רעמערָא רעד ראפ רעטומ עכעלבַײל א יװ ,ןַיז לעוו'כ ---
 ,טרעכיזראפ עדניה טָאה --- !ךעבענ ,עלעמ

 טעוו ,רעלַײמ ןביז ּווװ :ןבשזעכ םענעגייא ריא טאהעג ךיז טָאה עדניה

 רעקירעביא ןא ןוא ,לקערב א ןעניפעג ךיוא ךיז ליומ ןטכא ןא ראפ

 -עגפוא טָאה לָאהָאק ןעוו רָאנ .סאג ןיא טינ ךיוא ךיז טרעגלאוו לברעק

 טרעהעגפוא ןצנאגניא ןכיגניא רָאג טָאה ןוא ךעלטקניּפ ןַײז וצ טרעה
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 ןסאג עלא ןיא עדניה טָאה ,"?ברעק ןקירעביא, םעד ןעדניה ןלָאצסיױא
 -ייסעק זיא יז .,,*ּפָאק םעד ּפָא ריא טסע דיומ יד; זא ,ןעיירש ןעמונעג
 ןיא סעבאש ךיז ןסירעגניירא ,םִיָאבאג יד וצ ןוא ווָאר םוצ ןפָאלעג רעד
 טסיזמוא ןעװעדָאה וצ וועיּוכעמ טינ זיא יז זא ,סעליוק טימ שערדעמסעב
 ,עילודָאה עשלָאהָאק סָאד

 לָאהָאק ,עשָאקשינע :טקיוראב ןעדניה ןבָאה םיטאבעלאב עװעשָאכ
 ,םעשאה סערזעעב ,ריא טעװ עמ ."ןעדווירק טינ םענייק ,עלילָאכ ,טעוו
 ...עטורּפ רעטצעל רעד זיב ןלָאצאב

 א םענייא ןיא ןוא .טקידירפאב טינ ןשינעגָאזװצ טימ ךיז טָאה עדניה
 סיוטש א ,שערדעמסעב ןיא ןעלענאכ ןריפ וצ טכארבעג יז טָאה סעבאש
 ;טנאוו-ךערזימ ןיא םיטאבעלאב ענייש יד וצ יז ןבעגעג

 ראפ טיורב לקיטש א רימ טיג .!עמיוסעי רעַײא ךייא טאנ --
 ,.ךיז ראפ טלאה טלעוו ענעי ,טלעוו רעד ףא רעדניק ענַיײמ

 טנאה ןופ ןייגוצרעביא ןביוהעגנָא עמיוסעי יד טָאה ןָא טלמעד ןופ
 ,טנאה וצ

 ןעמ טָאה -- ,טַײצ לקיטש א ךייא אב ןַײז עלעמיוסעי יד לָאז --
 .ףפלעה ךַײא טעװ טָאג -- ,םיטאבעלאב עקיצראהטוג טדערעגנַײא

 ,שעדיוכ א רעוו ןטלאהעג ךיז אב יז ןבָאה סעטסָאבעלאב עקיצראהטוג
 ,ןעשטנאינרעטנוא דניק א ןיוש ןָאק לדיימ אזא ,עשָאקשינ; :רעגנעל רעוו
 ןסיב ריא ןענידראפ טעװ יז .ןשאוורעביא סעפעג יד ,ןרעקראפ ליד א
 ,,."טיורב

 עדמערפ ןיא טרעגלאוועגּפָא ךיז עמיוסעי יד טָאה רָאי ןעצ יו רעמ
 עזייב ןופ ןזירּפאק יד ןגָארטעגרעביא ,ןשטנעמ עדמערפ ןשיווצ ןכיק
 ריא זיב ,רעדניק ענעזָאלעצ ןופ סעשיר ןוא ןזירּפאק יד ,סעטסָאבעלאב
 ,ןעזרעד םעצולּפ טָאה ,רעדיוג רעבָארג לרעּפ -- עטסָאבעלאב עטצעל
 .."ןרָאװעג דיומ א ,ערָאהנַײא ןייק , ךָאד ןיוש זיא עמיוסעי יד זא

 עג סקאוו א לסיב א םעצולּפ סע טָאה יז יװ ,ןעזעג ריא טָאה --
 אראס ,בעל-עיסאכ ,ןָא רָאנ טקוק -- .טשעדיכעג עלערעּפ ךיז טָאה --- !ןָאט
 ,טראּפשעצ ריא ףא ךָאד טרעוו עטּפָאק יד !טגָאמראפ דיומ יד טסורב
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 רעד רעטנוא ןיוש שטָאכ !ערָאהנַײא ןייק .,ןיושראּפ א ,דיומ א --
 ,עמיוסעי יד קידנטכארטאב ,עצינרעכָאװ יד עיסאכ טָאה -- ,יז ריפ עּפוכ
 .ןעוועג םיקסאמ

 א עקאט ףראד עמ ,עקנירעַײט ,עיסאב ,ריא טניימ עשז סָאװ --
 ריא ראפ ןעניפעגסיוא :ךעבענ ,עמיוטעי רעמערָא רעד ןגעוו ןָאט טכארט
 ,געוויז ןכַײלג א סעּפע

 -עגסיוא ,ריא ראפ ןטכארטוצ סעּפע ןעמ ףראד עדאווא ,עדאווא --
 ןטימ טלקַאשעגוצ םורפ עיסאכ טָאה -- ,ןסָאכ זיא-טינ-ןכלעוו א ןעניפ
 זדנוא טעװ טָאג .עווצימ עסיורג א זיא עמיוסעי א ןכאמ ענעסאכ -- .ּפָאק
 ..טלעוו רענעי ףא ַײס ,טלעוו רעד ףא ַײס ןעניולאב ראפרעד

 ריא טכוזאב רעדיוו עצינרעכָאװ יד עיסאכ טָאה רעטעּפש ןכָאוװ ייווצי
 -עדנייב יד ןשאוועגרעביא ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ ןוא ,עלערעּפ טניירפ
 טָאה ,טָאטש רעד ןופ רעניווװנייא עטנאקאבמוא ןוא עטנאקאב עלא ךעל
 עניד יד רעביא לטנעה טשטיינקעצ ,ןקורט ריא טימ ןָאטעג ריפ א עיסאכ
 :טנָאזעג ןוא ןּפיל

 -עג רעהא ךימ טָאה סָאװ ,ענַײמ דלָאג ,עלערעּפ ,ריא טניימ יו -- |
 ןגעוו ,דיומ רעַײא ןגעוו עקאט ?טינ טפערט ריא ?טנַײה ךַײא וצ טכארב
 | ,ךיז ךיא גרָאז עמיוסעי רעד

 -אּפ סעּפע ?ריא ראפ ןענופעגסיוא סעּפע ןיוש טָאה ריא ?ןיוש ---
 ביוא :טסּוװעג רעבָא בָאה ךיא --- .ןפורעגסיוא עלערעּפ טָאה -- ?סקיס
 סעּפע ןעמוקסיורא ןופרעד ןיוש טעװ ,ןעיניא ןא ראפ ךיז טמענ עיסאכ
 .ףדייר וצ סָאװ ןאראפ ָאד זיא סָאװ ,ּפָאק רעשלבצנאמ א ...סטכער

 -רעכָאװ עטלא יד טָאה -- ,עקנירעַײט ,עלערעּפ ,טייג ,ןיוש טייג --
 רימ טעפנאכ ריא --- .םיכָאװש יד ןרעה טלָאװעג טינ טשרעמיולק עצינ
 ןָאט טינ טַײצ וצ טַײצ ןוֿפ ןלעוװ ,רעבַײװ ,רימ ביוא ,רעמ טינ .זיולב
 / אןטלעװ רעד ףא זדנוא ןעמ ףראד סָאװ וצ זיא ,עווצימ א סעּפע
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 יד רעביא רעגניפ-גייצ ןוא ןבָארג ןטימ קידנבעג ריפ א רעדיוו ןוא
 יז סייב ,ןָאט ךעלנייוועג טגעלפ יז יװ ,ןּפיל עניד עטעווערונשראפ םורפ
 ;טלייצרעד יז טָאה ,סעומש ןגנאל א ןריפראפ וצ ןביײלק ךיז טגעלפ

 יד ןיא ןעמלא ןא ,רעגָאװש א םא יד טָאה ,םא ןא טָאה רונש ריא
 ,בַײװ א ,בוטש ןיא עטסָאבעלאב א ךיז ראפ רֶע טכוז ,ןרָאי עלעטימ
 א ןעוועג טלָאװס זא ,ןָאטעג טכארט א ,עיסאכ ,יז טָאה ...סע טסייה
 - .עמיוסעי רעד ראפ ךאז עכַײלג

 ןַײז רע טיצ סָאװ ןופ ,טסייה'ס ?שטנעמ א ראפ רע זיא סָאװ ןוא ---
 ,טריסערעטגיראפ עלערעּפ ךיז טָאה --- ?ןעמלא רעד ,ענויאכ

 ,םירעיוּפ טיינאב ,רעפרעד יד רעביא טייג .רעדיינש רעשיפרָאד א --
 ?שינעמוקסיוא ףא גונעג ,סעכַאּפאהלַאכעל ,רע טנידראפ --
 םוצ טימ טיורב ףא רָאנ ,טינ רע זיא ,ךיז טייטשראפ ,ריווג ןייק ---

 ,טקעלק טיורב
 -עגנָא עלערעּפ ךיז טָאה -- ?רעדניק ,ךיז טייטשראפ ,ןאראפ --

 ,ןסיוטש
 רעכלעוו ןגעוו ,טַײקיגײלק א ןגעוו יו ,טָאה - --- ,ריפ לקאכאסעב --

 --- ,עיסאכ ןַאטעג גָאז א קידנעייגייבראפ ,ןדייר וצ יידעק טינ זיא'ס
 זיא ,ןטַײל אב גנאל ןיוש טניד ,רָאי ןצנַײנ ןופ דיומ א ,עטסטלע יד זיא
 רָאי א ןופ לרעכָאב א ,רעטייווצ רעד ...ןענעכער וצ סָאװ יז ָאטינ ךָאד
 אב לעזעג ןימ א .רעפרעד יד רעביא ןטאט ןטימ ןעמאזוצ טייג ,ןצעביז
 זיא -- עווצימראב ןרָאװעג סָאװרַאנ זיא רע --- לגנַיי ןייא ךָאנ ..,םיא
 רעביא רָאנ ךָאד טבַײלב .רעטסוש א וצ לגניינרעל א ראפ ןעמוקעגנָא
 ,סעכאנ א זיולב ךָאד סע זיא ,ןביז רָאי א ןופ עלעדיימ א ,עקניניילק יד
 ...בוטש ןרעביא םוא טפיול דניק א ןעוו

 ןטימ טלקַאשעג טָאה רעדיוג רעבָארג עלערעּפ עקיצראהטוג יד
 .קעּפָאס ןיא ּפָאק

 ,ןעמלא ןא ראפ ןבָאה ענעסאכ ןלעװ יז טעװ יצ ;טינ סייוו ךיא --
 יד ןעמענאב טנָאקעג טינ טָאה -- ?ןלעװ טינ ךָאנ טעװ יז ,סָאװ ---

 !עקרעביללקסיוא ןא עלאק א ,טַײקינײלק א --- .עצינרעכָאװ עקיצראהטוג
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 דמעה ןייק טינ טגָאמראפ ,עטעקאנ א ,עליוה א ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,דיומ א
 טעװ .לעיוג ןייק ,וערָאק ןייק ,עמיוסעי עקידכעלַײק א ,בַײל ריא ףא
 ,,?ריא טרעלק יו ,םינאסאכ ןביילקסיוא ךָאנ יז

 ליוו לדיימ גנוי א -- .עלערעּפ טלקנעווקעג טָאה --- ...טסייוו רעוו ---
 רעד ןיא ,ןגָאז וצ יוזא ,זיא סָאד .רעכָאב ןגנוי א ראפ ןבָאה ענעסאכ
 | | .ייעוועט

 -רעכָאװ יד -- !ריא טניימ יו ,ריא ףא ןטראוו םירעכָאב עגנוי --
 שיטסאקראס א ןיא ןּפיל ענעקורט ,עניד עריא טסערּפעגפיונוצ טָאה עצינ
 ,.טנעה יד ןופ ןרעדנא םעד אב רענייא יז ןסיײר ייז טעשָאּפ --- ,עלעכיימש

 ןוא ןָאט ףור א יז רימָאל ,עקנירעייט ,עיסאכ ,סָאװ ריא טסייוו ---
 ,ןגערפ

 א ןגָאז ףראד דיומ יד ?סָאװ ןגערפ וצ סָאװ ןאראפ ָאד זיא סָאװ --
 ,ריא ראפ ךיז ןגרָאז ןשטנעמ עטוג סָאװ ,קנאד

 טימ ,טַײז ריא ענעדִיי ענדָאמ אראס !ענעדלָאג ,עיסאכ ,יוא ---
 רעד ןיא עליפא .ןריפ טינ עּפוכ רעד רעטנוא ךָאד יז ןעמ ןָאק דלאווג
 ןוא יורפגנוי יד ןפור ןָאט רימָאל, :ןבירשעג טייטש עריוט רעקילייה
 ..."ןצפעל עריא ןגערפ ןָאט רימָאל

 עיסאכ טָאה -- ,טגערפ -- ןגערפ טליוו ריא ,עסייטעכעמ ,ונ --
 -עטניראפ קידלאווג ךָאד ןיב ךיא ,ריא טרעלק יװ -- .ןעוועג םיקסאמי

 -כָאכעג ךיז טָאה -- !טלעג-סענָאכדאש ייברעד ןענידראפ וצ טריסער

 | .עצינרעכָאוו יד טעמ

 -- .לרעטכעלעג א טימ טרעפטנעעג עלערעּפ טָאה -- !עכדעכ --

 יירשעג א יז טָאה --- !וד ,רעה ..!יכ-יכ-יכ ,ןגָאז ןיוש ךַײא טעוװ עיסאכ
 !רעהא רָאנ םוק --- .ךיק ןופ ריט רענעּפָא רעד ןיא ןָאטעג

 טָאה ,סנגיובנלע יד זיב עסאנ טנעה יד ,עסעװרָאב א ,עמיוסעי יד

 ,ךיק ןיא סופ ןייא טימ ןבילבעג ןייטש זיא ןוא ריט ןיא ןזיוואב ךיז

 ,ןגָאז טעו עטסָאבעלאב יד סָאװ ,קידנטראוו ,רעמיצ ןיא ןטייווצ ןטימ

 | .עלערעּפ ןליופאב טָאה --- !רעהא רָאנ םוק -- = |
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 ,ריא טליוו סָאװ ,טגָאז .שעוו א זיא רימ אב .טינ טַײצ ןייק בָאה'כ --
 ,עטסָאבעלאב

 --- !עלאק ,ןָאט קוק א ריד ףא רָאנ רימָאל .רעטנעענ וצ רָאנ םוק --
 לכעלעק קידנעּפירקס ריא ןבעגוצוצ ךיז קידנעימאב ,עצינרעכָאװ יד טָאה
 | ,ךיז וצ רעגניפ ןטימ יז ןפורעג ,טַײקכיײװ א

 טכאמעג טכערוצ טנאה טַײז רעכעלרעסיוא רעד טימ טָאה עמיוסעי יד
 םעד טלּפענקראפ ,ןגיוא יד רעביא ןלאפעג ריא ןענַײז סָאװ ,רָאה יד
 ןרעטנוא טנעה עדייב קידנטלאהאב ,ןוא ,לטּפָאק םענופ לּפענק ןטשרעבייא
 ,רעטנעענ טירט עכעלטע ןעגנאגעגוצ יז זיא ,ךעטראפ ןסאנ

 טרעוו עילאב רעד ןיא רעסאוו סָאד ?עטסָאבעלאב יד ליװ סָאװ --
 | ,טלאק רימ

 ריא ףא לָאמאטימ .לסיב א סע ךיז טלַײא יז יו ,ןָא רָאנ טקוק --
 לכיימש ןקיליװטוג א טימ עלערעּפ טָאה -- ,ןשאוו קעשייכ א ןלאפעגנָא
 | - .טקיטומעגרעטנוא יז

 סעּפע ףא ךיד יז ףראד םאטסאנימ ,ךיד טפור עטסָאבעלאב יד זא ---
 .עצינרעכָאװ יד ןבעגעגוצ עלעכיימש ןרעיוז-סיז א טימ טָאה --- ,ןבָאה

 עכרָאנש א ,טָאה --- ,ףראד יז סָאװ ,ןגָאז עטסָאבעלאב יד ןיֹוׁש לָאז --
 ,עמיוסעי יד ןפורעגּפָא ךיז קידלודעגמוא ,זָאנ ןטימ קידנבעג

 טָאג ריא לָאז ,עיסאכ טָא !דיױמ עשיראנ ,טשינרָאג ףראד ךיא --
 ,ןגָאז סעּפע ריד ליוו ,טנוזעג ןבעג

 -ַאװ רעד ףא קילב ןקידנגערפ א טלעטשעגנָא טָאה לדיימ סָאד
 ,עצינרעכ

 ּפָאק ןופ עמיוסעי יד טכארטאב טונימ רָאּפ א ןיוש טָאה סָאװ ,עיסאכ
 קידנזַײװנָא ,ןוא טנַײרפ-םעזוב ריא וצ ןגיױבעגנָא ךיז טָאה ,סיפ יד זיב
 ריא .רעיוא ןיא ריא טמיורעגנַײא סעּפע ,עמיוסעי רעד ףא ןגיוא יד טימ
 -ץגסיוא ,קערש טאמיק ,רעדנּוװ ןזָאלצענערג טקירדעגסיוא טָאה םענָאּפ
 -מוא ןא טכאמעג סָאװרָאנ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ דיירפ טימ טשימ
 ,גנוקעדטנא עטראוורעד
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 -עג םענָאּפ סעלערעּפ ךיז טָאה טרָאװ רעדעי סעצינרעכָאװ רעד טימ
 ןא קידנעמענָא סָאד ,קידנרעװ טיור סָאד ,קידנרעוו ךיילב סָאד ,ןטיב
 ,אשטעּפ יוװ ,טלסיירטעג ךיז טָאה רעדיוג רעקידנרָאגיײרד רעד .רילָאק-שא
 קידנכוז ,טרעטיצעג ןבָאה קיטעבאיד א ןופ טנעה עלעג עקכוּפ יד ןוא
 | ,ךיז ןּפאכוצנָא סָאװ ןָא

 -- ,ןַײז טינ ןָאק עס-עס !ריא טדער סָאװ ,ךייא טימ זיא טָאג --
  ,ןּפיל ענערָאװעג-יולב עריא טעשטּפעשעג ןבָאה

 ףא ...עילאט ריא ףא קוק א רָאנ טיג !ענַײמ עקנירעַײט ,,יאדיא -- |
 .  ייךיֹוב ריא

 -נייא ,טלמרומעג עלערעּפ טָאה -- ,סעָאט א טָאה .ריא ....ריא -- =
 . ,רוגיפ סלדיימ םעד ןיא ןגיוא ענעקָארשרעד עריא טימ ךיז קידנבָארג
 !עקנירעַײט ,עלערעּפ ,טַײז ריא שטנעמ רענדָאמ אראס ,,ַײא -- = |
 | | ...רעטייוו יו רעטנעענ ןיוש זיא'ס ,רימ טביילג

 ריא ןיא ,עמיוסעי רעד ןיא ןבָארגעגנַײא ךיז ןבָאה ןגיוא סעלערעפ
 טָאה ,ךיז קידנכַײלגסױא .סאק ןופ ןדנוצעגנָא ךיז טָאה םענָאּפ ריא .ךיוב
 | :ןָאטעג יירשעג א לָאק ריא טימ טינ יז

 !רימ וצ רעטנעענ !דיומ ;ייג רעהא --
 -ינטָאװצימ ייווצ יד סייב ,טַײצ עצנאג יד טָאה עכלעוו ,עמיוסעי יד

 ,ןליוק עסייה ףא יו ןענאטשעג ,ךיז ןשיווצ טעשטּפעשעג ךיז ןבָאה סעצ
 ןרעביא שטַײב א טימ טגנאלרעד ריא טלָאװ עמ יװ ,ןָאטעג רעטיצ א טָאה
 ראפ סָאד ,ךעטראפ ןראפ סָאד טנעה יד טימ ךיז קידנּפאכ ןוא ,םענָאּפ
 -וצ טלָאװ יז יוװ ,טרָא ןייא ףא ןענאטשעג ,עטפָאק רעטלּפענקראפ רעד

 | ,ליד םוצ ןעוועג טדימשעג
 טָאה -- !עקצאדַײל ,וד ,רעהא ייג ?ּפױטס א יװ וטסייטש סָאװ ---

 .רעדיוג רעבָארג עלערעּפ ןעִירשעג לטעצלאפ ןקירעזייה א טימ
 יד טָאה ןגױא עטזָאלעגּפָארא טימ ןוא םענָאּפ קידנעמאלפ א טימ

 וצ טַײז א טימ ןייטש ןבילבעג ז זיא ןוא 6 טירט עכעלטע טכאמעג עמיוסעי
 .עטסָאבעלאב רעד

 ,ןליופאב עלערעּפ טָאה --- !רימ וצ רעק א רָאנ ךיז ביג --
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 -ראפ ךיז טָאה םענָאּפ ריא ,טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז טָאה לדיימ סָאד

 יו ,רעמיצ ןרעביא ןפָאלעג ןענַיז ןגיוא עריא ןוא ץרעמש ןופ טמירק

 ,טניהידגאי ןופ טגלָאפראפ

 -ןסאג ,ענייא וד עקַײטלוה ,ריד ןעמ טגָאז ,רימ וצ רעק א ךיז ביג --

 !דיֹומ

 סיז א טימ טָאה -- ,ןגלָאפ ןעמ ףראד ,טסייה עטסָאבעלאב א זא --

 -ָאו יד טלעטשעגניירא עלעכימש קיטפיג א טימ ןוא עלעכלעק

 ,עצינרעכ

 ןבָאה טנעה עריא זיולב .ןרָאװעג טרענייטשראפ יו זיא עמיוסעי יד

 יו ,ןרעה טנָאקעג טָאה עמ .ךעטראפ ןרעטנוא טגעוואב ךיז רעהפוא ןָא

 ןיא ,עּפאנאק ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה עלערעּפ .ןקאנק רעגניפ עריא

 ריא ןופ ךָאטעג סיר א ךעיוק טימ טָאה ןוא עמיוסשי רעד וצ ןעגנאגעגוצ

 .ךעטראפ םעד

 ךיז טלָאװ יז יװ ,םענָאּפ םוצ טנעה יד ןביוהעגפוא טָאה לדיימ סָאד

 ןפא טזָאלעגּפָארא קיטסאה ייז יז טָאה ךָאנרעד ,ּפאלק א ןופ טצישעג

 טימ ,םענָאּפ םעד קידנקעדראפ ,ןוא טנעה יד ןביוהעגפוא רעדיוו ,ךיוב

 | - ,רעמיצ ןופ ןפָאלעגסיורא ןייוועג א

 ךאס א .עמיוסעי רעד ןָא טנָאמרעד טינ רענייק ךיז טָאה רָאי ןציירד
 סָאװ ,"דניק עשלָאהָאק סָאד; ךָאנ טבעל יצ ,טסּוװעג טינ עליפא ןבָאה
 -עלאב עקילָאצליפ יד זיולב .ךָאװ ןייא ןיא עמאמ-עטאט ןרָאלראפ טָאה
 -עג ,רעדניק טעשטנאינעג ןרָאי עלא יד טָאה יז עכלעוו אב ,סעטסָאב
 ךיז אב קידנטלאה זא ,ןסעגראפ טינ ןבָאה ,שעוװ ןשאוועג ,ןליד טרעַײש
 טימ ןעוו ,רעבָא טציא .עווצימ עסיורג א ייז ןעוט ,עמיוסעי עמערָא יד
 זא ,טנָאמרעד ךיז עלא ןכָאה ,קילגמוא ןא טריסאּפ טָאה עמיוסעי רעד
 יד ןפָארטשאב וצ- ןעוועג טיירג ןענַײז ןוא סענוקעּפָא עריא ןענַײז ייז
 ,עקצאדַיל

 "נָא ןעמ ףראד דיומ אוא, זא ,ןטלאהעג ןבָאה סעמָאשענ ערעשָאק
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 ןבָאה םיטאבעלאב עװעשָאכ ."ערעדנא ראפ רעסומ א ןַײז לָאז'ס ,ןענרעל
 עגנוי ."טנגוי רעקיטנַײה ןופ סערייקפעהג רעד רעביא טרעדנווועג ךיז
 ,"טערוועכ יד ,סיוא יז טעז יו, ,ןָאט קוק א טלָאװעג ןבָאה םירעכָאב
 ןופ טנערבעג ןוא ןפיוח ןיא טעקיכיכעג ןבָאה "ךעלדיימ עשיטַײל, ןוא
 ."עמיוסעי יד ןָאט טציא טעװ סָאװ; :רעגַײנ

 טָאה ,רעבירא זיא *עקַײטלוח, רעד ףא סאק רעטשרע רעד ןעוו רָאנ
 רעד ןפלעה ןעמ ןָאק יוזאיוו ,ןטכארט ןעמונעג םעליוא רעטסָארּפ רעד
 | ,עמיוסעי

 סעמאמ-עטאט רעטנוא ,ךעבענ ,עמיוסעי א -- ריא טליוו סָאװ ---
 ,טריסאּפ טינ סניוזא ריא טימ טלָאװ עכַאגשזאה

 ןא ףראד ךאס א ,ךעבענ ,עכַארדאה ןָא ,עכָאגשזאה ןָא ,ןעדָאוװ ---
 ,.?געוו ןכַײלג ןופ ןרעוו וצ טריפעגּפָארא עמָאשענ עטנלע

 -מוא ריא ןיא קידלוש זיא רע ,ןייגרעד ןעמ ףראד לָאקמעדיױק --
 טגָאזעגסיױרא טָאה --- ,דנאש יד ןקעדוצ לָאז רע ,ןענערָאװאב ןוא קילג
 ,דימש רעד עיטָאמ גנוניימ ןַײז

 -- !עּפוכ רעד רעטנוא ריא טימ ןייג ףעקייט ַײטלוה םעד ןעגניווצ ---
 .קיגסעלָאק רעד עילע ןטלאהעגרעטנוא טָאה

 -- ,ןעיירדסיוא םיא סיפ ןוא טנעה זיא ,ןלעו טינ ט'רע בוא ---
 | ,עלָאגעלאב רעד לעיכעי ןבעגעגוצ טָאה

 !עמיוסעי רעמערָא ןא רעביא ךיז ןעוועקעידזיא ןזָאלרעד טינ ןרימ --
 .?לדיימ שיראנ א טסייוו סָאװ ?קידלוש זיא יז זא ,טניימ ריא --

 / ?טקידלאווגראפ רָאג ַײטלוה א סעּפע ןטרָאד יז טָאה רעשפע
 םעד ןכוזפוא רָאנ רימָאל ,טקידלאווגראפ טינ ,טקידלאווגראפ --

 -- ,רעטדימשעגרעטנוא ןא יװ ןאּפש ןיא ןייג רימ אב רע טעװ ,קאדַײל
 ,עלָאגעלאב רעד לרעב טרעכיזראפ טָאה

 רערעדעי טציא טָאה יוזא ,טקידלושאב עלא יז ןבָאה רעִירפ יו טקנוּפ

 יװ ריא ןפלעה ןוא עמיוסעי רעד ראפ סוכז א ןעניפעגוצסיוא טימאב ךיז

 | | .ןָאק עמ טַײװ
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 "עמע טָאה --- ,עקבאב רעד עינורג ןופ ךיז ןעמענ ןקילגמוא עלא --
 .טגָאזעגרעטנוא רעצ

 ליפיוזא טינ טזַײּפשעג ךיז טָאה --- םאבייה יד -- עקבאב יד עינורג
 םיויוטמָאי ןוא םיסָאבאש :"בולק, ריא ןופ יו ,"עווטסרעשוקא; ריא ןופ
 ןופ ךעלדיימ ןוא םירעכָאב ןבַײלקפוא ךיז בוטש ןיא ריא וצ ןגעלפ
 ,טַײצ יד ןעגנערבראפ ךעליירפ קלָאפ ןטסָארּפ

 שפיה טָאה יז .ַײרפ ןעוועג זיא בולק סעינורג ןיא גנאגנַײרא רעד
 ,סעברא ןוא בָאב ענעקורט ,סעקשטעמעס ראפ ןטנעילק עריא ןופ טזיילעג
 טינ ןוא סאווק-לּפע ,לּפע עטרעַײזעג ,ןסערגא ,ךעלרעפנַײװ ,סעניווארושז
 ןצנאט ,ןטרָאק ןיא ןליּפש :טלעפעג ייז יװ ןעגנערבראפ וצ ייז טרעטשעג
 טפראדעג טינ טָאה עמ סָאװ .טלָאװעג טָאה'ס רעװ יװ ךיז ןלַײװראפ ןוא
 -אּפ טָאה לדיימ א טימ ןעוו ,לָאמעלא יו ןוא .ןעזעג טינ עינורג טָאה ,ןעז

 ןעמ ףראד ןרוּפש יד זא ,טסּוװעג טציא ךיוא ןעמ טָאה ,קילגמוא ןא טריס |
 ,"בולק; סעינורג ןיא ןכוז

 -עג טינ ןעמ טָאה דנאש סעמיוסעי רעד ןיא ןקידלוש םעד ןכוז גנאל
 רעקידלוש רעד זא ,ןעגנאגרעד ןעמ זיא ןעינורג ןופ ןיילא עקאט .טפראד |

 עטָאר רעטייווצ רעד ןופ רעלקַײּפ רעד זיא קילגמוא סעמיוסעי רעד ןיא
 -וצ ןוא עמיוסעי רעד וצ טנכדאשעג גנאל ןיוש ךיז טָאה רעכלעוו ,ןינוק
 ,ןעניד ןקידנע טעװ רע רָאנ יו ,ריא טימ ןבָאה ענעסאכ טגָאזעג

 ןיא טעבראעג ,רעדַײנש רעקסמאד א ,ןינוק טָאה טסניד-רעטילימ זיב
 יד טיינאב טַײצ רעַײרפ ןַײז ןיא רע טָאה טציא .טָאטש-עינרעבוג רעד
 ,טגידראפ טכעלש טינ ןוא רעבַײװ עשירעציּפָא

 -עטנארפעג ,ענעשעק ןיא לבור ןעַײרפ א טאהעג קידנעטש טָאה ןינוק
 -ָארכ ענעגייא ןיא ,סָאמ ןַײז ףא טקנוּפ טיינעגרעביא ,רידנומ א ןיא טעוו
 ךיז טרימשעג .לטיה רעקסטאדלָאס רענעגייא ןא ןיא ןוא לוויטש עוװָאמ
 א ךיז קידנזָאלקעװא ,ןוא ,"ראוטיסקיפ, טימ ךעלעצנעוו עצראווש יד
 -ראּפ טימ טצירּפשאב לסיב א ךיז רע טָאה ,"בולק, ןיא גָאטאב סעבאש
 ,"ילושטאפ, םופ
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 -סעב רעד ,עקינָאמראה א ףא רעליּפש רעטסעב רעד ןעוועג זיא ןינוק
 -נעט רעטסעב רעד ,רעדיל-עביל עקידנעּפישטש-ץראה ןופ רעגניז רעט
 ,סעקשטאזאק ןוא סעקלָאּפ ןופ ,ןלירדאק ןופ רעֶצ

 ,רעלקַײּפ םענייש ןראפ טלּפאצעג טָאה ץראה שלדיימ ןייא טינ)
 סָאװ ,עמיוסעי יד ןענּוװעג ערעדנא עלא יװ רעמ טָאה ץראה ןַײז רָאנ

 סעינורג ןיא ןעמוק ןביוהעגנָא ,עטסָאבעלאב רעד ןופ עקיטשיב ,טָאה
 ןשיווצ עכַײלג א יו טליפעג ךיז טָאה יז ּוװ ,טרָא עקיצנייא סָאד --- בולק
 זיא יז זא ,טרעהעג ןבעל ריא ןיא לָאמ עטשרע סָאד טָאה יז ּוװ ,עכַײלג
 דעג טָאה עמ וו ,טלעפעג יז זא ,טליפרעד טָאה יז ּוװ ןוא ,ןייש ןוא גנוי
 ,טַײקטנעָאנ ריא טכוז
 טנרעלעג ,ךעלדיימ ערעדנא עלא ןופ עניק סיורג וצ ,טָאה ןינוק ןיילא |
 -מָאק עלעדייא טימ יז ןטָאשאב ,ןעעסנאל ןוא ןלירדאק ןצנאט עמיוסעי יד
 ,טַײקטױר טימ ןרָאװעג ןסָאגאב זיא םענָאּפ ריא עכלעוו ןופ ,ןטנעמילּפ
 דלאב ,ןבָאה ענעסאכ טינ םיא טימ טעוװ יז ביוא זא ,ןרָאװשעג טָאה רע
 רעשרעדַײנש רענעגייא ןַײז טימ רע טעװ ,ןעניד ןקידנעראפ טעװ רע יו
 ,גנולפייווצראפ סיורג ןופ ,טעװ רע רעדָא ,ךיוב םעד ןדַײנשּפוא ךיז רעש
 ,לעבעפדלעפ םעד ןענעגראהרעד

 ןיוש .רימ זיא ,עביל ןַײמ ףא ןרעפטנע טינ טסליװ וד ביוא --
 -  .ועגרָאטאק ףא זיא עגרָאטאק ףא :סנייצלא

 ןרעפטנע} רעסעב ןסָאלשאב טָאה עמיוסעי עטינעגמוא עגנוי יד ןוא
 ,ךיוב םענעטינשעגפוא ןא טימ ןטבילעג ריא ןעז רעדייא ,"עביל ןַײז ףא
 קעווא ,ןטייק ןיא רעטדימשעג א ,ריא בילוצ לָאז רע זא ,ןזָאלרעד רעדָא
 ...עגרָאטאק ףא

 ..ןבָאה ענעסאב ןלעוו ייז ןוא ןעניד דלאב  ךָאד רע טקידנע ַײסיװַײס |

 ,לבמיצ ןפא א ןעמונעג ףעקייט םיא ןעמ טָאה ,ןקידלוש םעד ןענופעגסיוא

 זא ,לעטשנָא םעד טכאמעג קידנעטש טָאה עכלעוו ,עקבאב יד עינורג = |

 ,ךיז םוט בוטש ןיא ריא אב סָאװ ,ןסיוו וצ ןָא טינ טשרעמיולק טבייה יז
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 ןראנראפ ןיא ןקידלושאב טינ ריא לָאז עמ ,ןקָארשרעד טציא ךיז טָאה
 ,טרעדָאפעג ןעמעלא ןופ רעכעה יז טָאה ,דניז וצ ייז ןעגנערב ןוא ךעלדיימ
 רעטנלע ,רעמערָא רעד ןופ דנאש יד ןקעדוצ קאדַײל םעד ןעגניווצ לָאז עמ
 .ךעבענ ,עמיוסעי

| 
 ףמיוסעי יד ,טשרעמיולק -- ןענינוק ךיז וצ ןפורעגסיורא טָאה יז

 -ץעּפא טראוועג םיא ףא ןבָאה עמיוסעי רעד טָאטשנָא רָאנ .םיא ףא טראוו
 ,רעגערט רעד יסייּפ ,קינסעלָאק רעד קילעז :עמיוסעי רעד ןופ םיסּפָארט
 עלָאגעלאב רעגנוי רעד ןוא ךימש רעד עיטָאמ ,רעכעלב רעד עיוועט
 -לָֹוו טימ ןוא ןדייר וצ ךאס א טנַײפ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ץלא -- לעיכעי
 | ,.ןבַײרט טינ סעווָאטאק ןייק ןָאק עמ עכ

 "אק רעקידנצנעלג רעד זיא ,םיא טקידלושאב עמ סָאװ ןיא ,טרעהרעד
 ןוא ןעמוקעג ךיז-וצ רע זיא דלאב רָאנ ,ךלאק יו ,ןרָאװעג ךיילב רעילאוו
 | ;ןָאטעג גָאז א קידעּפצוכ

 ?טיירדעג ריא םורא ךיז ןבָאה םירעכָאב ּפאנק ?ךיא סעּפע סָאװ ---
 רעד ןעוועג זיא טנאה רעשירעדימש סעיטָאמ ןופ םענָאּפ ןיא קסארפ א

 ,דייר עכערפ סרעלקַײּפ םעד ףא רעפטנע רעטסקידנגיײצרעביא
 ןכעלקילגמוא םעד ףא סעליכער ןביײרט וצ עזָאה יד ךָאנ טסָאה --

 עשידִיי עכעלרע ןריפראפ וצ יו ,ןזַײװ ריד ןרימ !רענייא וד ייטלוה ,לדיימ
 | | . ןרעצנעט ,רעטכעט

 רעוו ָאטינ ,טלעו יד רעקפעה ןיא ,עמיוסעי א ,טניימעג טסיוד --
 -ערט רעד יסייּפ ןטלאהעגרעטנוא טָאה --- ?ןעמענָא ריא ראפ ךיז לָאז'ס
 טימ ןָאט וצ ןבָאה טסעװ !טאהעג סעָאט א טסָאה ,עקרעדורב ,ןייג -- ,רעג
 ' ,ןטסעוװ זדנוא

 עלַאגעלאב רעד לעיכעי טָאה -- ,ןטוג טימ ןאּפש ןיא ייג רעסעב --
 טנעה ריד רימ ןלעוו ,ןעוועקירב ךיז טסעוו וד בוא ןוא -- ,טעצייעג םיא
 - .!ךעיירדסיוא סיפ ןוא

 ,םענדאגירב םוצ ,ןייג רימ ןלעוװ .רידנאמָאק ענטָאר םוצ ןייג ןרימ ---
 רימ ןלעוװו עמיוסעי עמערָא ןא ןוא ,ךיז ןגָאלשרעד קינװָאקלָאּפ עמאס ןזיב
 - ףןייג יצ ,וטסייטשראפ ,ןעלוואאב ןזָאל טינ
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 ;גנוניימ ענעגייא ןַײז טאהעג ךיז טָאה דימש רעד עיטָאמ
 ..ןלארענעג רימ ןפראד סָאװ וצ ,סעקינװָאקלָאּפ זדנוא ןגיוט סָאװ --

 רעד רעטנוא עמיוסעי רעד טימ ןפיול ט'רע --- ןייג טינ רימ אב ט'רע
 | ,עּפוכ

 ,שזארוק ןצנאג םעד ןרָאלראפ ךַײלג טָאה רעלקַײּפ רעווארב רעד
 :טעשטעבעבעג רע טָאה ,זָאנ ןוא ליומ ןופ טולב סָאד קידנשיוו

 ?יז ןפראוו ןעד ךיז בַײלק ךיא ?סָאװ ןבָאה רימ ןופ ריא טליוו סָאװ --
 עכעלטע ןבָאה --- !ךיקאקינ יא !טנַײה ,עּפוכ רעד רעטנוא ןגרָאמ --

 ,טּפאכעגרעטנוא לָאמאטימ
 ףא טולב טרעווילגראפ טימ ןוא ּפיל רענעלָאװשעג א טימ ,רעכיילב א

 -עטנארפ םעד ןופ ןבילבראפ סָאװ-קיניײװ ןענינוק ןיא זיא ךעלעצנעוו יד
 ,רעלקַייּפ ןטאוו

 -נכוז ,ןטַײז עלא ףא טיירדעג ךיז רע טָאה ,טנאוו רעד וצ טראּפשעגוצ
 .געווסיוא ןא סעּפע קיד

 רָאנ רימ טזָאל ?ריא טימ ןבָאה ענעסאכ טעּפָא ןעד ךיז גָאז ךיא --
 ...ךיז ןענעדרָאנַײא ...עבשזולס ענעיאװ ןקידנעראפ
 ּפאכ ,ךימ ךוז -- ךָאנרעד ןוא ,עבשזולס ענעיאװ ןקידנעראפ ?יוזא =

 | !?וטסניימ סָאד !?ךימ
 ךיז יז לָאז ּוו ?ךעבענ ,עמיוסעי יד ןָאט ללײװרעד לָאז סָאװ ןוא --

 ?ּוװ ךיוב ריא טימ ןָאטניהא לייוורעד
 --- .דימש רעד עיטָאמ ןָאטעג גָאז א טסעפ טָאה --- ,ןדייר וצ גונעג ---

 - אףיוש ןוא ,עּפוכ א רימ ןלעטש ןגרָאמ
 ,ןעזעג ןינוק טָאה םיסּפָארטעּפא סעמיוסעי רעד ןופ רעמענעּפ יד ךָאנ

 ןופ שטעּפ עשירפ יוװ רעמ רע ןָאק ,ןעגניד רעטַײװ ךיז טצוו רע ביוא זא
 | ,ןטראוורעד טינ ייז

 -עג רע טָאה -- ,גרָאמ שטָאכ עּפוכ א טלעטשעג טלָאװ'כ --
 א ךָאד ןיב ךיא ?בַײװ יד ןזַײּפש ךיא לעװ סָאװ טימ רָאנ -- ,טלמאטש
 טינ בָאה ךיא ...טלעג ךיוא ךָאד טסָאק ןעווארפ ענעסאכ א ןוא ...טאדלָאס
 ...עמָאשענ רעד אב ןשָארג א
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 טלעג .ןופרעד ןבייהנָא טפראדעג ךַײלג .שרעדנא סעּפע זיא סָאד --
 ,ןבַיײלקפיונוצ רימ ןלעוו טַײקשיטאבעלאב לקיטש א ךיז ןענעדרָאנַיײא ףא
 א ן'רימ .ןַײז וצ רעהעג'ס יװ ןעווארּפ ךיוא רימ ןלעוו ענעסאכ א ןוא
 טאנז ,ןייב ןוא ןייטש ןענעקייל רָאנ ,ןעמעשראפ טינ ,עלילָאכ ,עמיוסעי
 זדנוא אב טעװ ,לרעדורב ,סָאד -- ּויאדעוו עינ טאדעוו יא זיאנז עינ
 ,ןייג טינ

 טעוװ עלאק רעד זא ,ןרָאװעג טכאמענּפָא זיא שינעגניד רעצרוק א ךָאנ
 ןבילקעגנעמאזוצ טעװ סע רָאנ יוװ ןוא ,ןאדאנ ךעלברעק ןאק ןבעג ןעמ
 -- ענעסאכ א ןליּפש ךַײלג ןעמ טעװ ,לבור קיצפופ טרעדנוה יד ןרעוו
 ,ןבשזעכ ןשלָאהַאק ףא ךיוא

 -אכ אזא ,עליטש א ןַײז לָאז ענעסאכ יד זא ,ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא'ס
 רעד ןפאשראפ סָאװ וצ זיא ,רעטכעלעג שיטַײל זיולב ךָאד זיא ענעס
 .?סעניויזיב עקירעביא עמיוסעי רעמערָא

 רעשּפיה א ןבילקעגפוא ךיז עּפוכ רעליטש רעד וצ טָאה ןגעווטסעדנופ
 ,םעליוא

 רעד ןופ עילָאר יד טליּפשעג טָאה רעדיוג רעבָארג עלערעּפ
 א ןיא עטצופעגסיוא ןא ,דאצ סעלאק רעד ןופ עטסענעטוכעמ רעטשרע
 -יירפ-בלאה א ,עקירעיורט-בלאה א יז טָאה ,דיילק רענעדַײז רעצראווש
 :טצפיזעג םורפ ןוא טסעג יד ןשיווצ טיירדעג ךיז עקיד

 עמערַא יד ןריפ טבעלרעד בָאה ךיא סָאװ ,ןעמָאנ ןביל ןַײז קנאד א --
 -עגּפָא רימ סע טָאה טנוזעג לפיוו ..עּפוכ רעד רעטנוא עמיוסעי
 ..!טסָאק

 --- .ּפעק יד טימ טלקַאשעג רעבַײװ ןבָאה --- ?סָאװ טינ ןסייוו רימ -- = |
 | ...עמאמ עכעלבַײל א יוװ ןעוועג ריא ךָאד טַײז ריא

 אב יװ ,רעגרע טינ ןַײז ןאמ ריא אב ריא לָאז ייוועלאה --
 .ןעלערעּפ
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 ןעלערעפ ךָאנרעד ,טָאג רעִירפ ןעקנאד טכאנ ןוא גָאט ףראד יז --
 ...טזָאלעגסיױא יוזא ךיז טָאה'ס סָאװ
 -ָארּפ םאב .זיולב ןבילבעג יז טלָאװ ,ןבעל לָאז ,עלערעּפ טינ ןעוו -- = |
 "אב ךיז טנַיײרפ סעלערעּפ ןופ ערעדעי טָאה -- ,קיטלָאש םעד ןופ טנעצ
 -.ןעלערעּפ ראפ םיכָאװש ןיא ערעדנא יד ןגיײטשוצרעביא טימ

 א טימ ,קידװעטמָאי עטצוּפעגסיױא ןא ךיוא ,עצינרעכָאװ יד עיסאכ
 לרינש א טימ ןוא לטַײש ןצראווש ןרעביא לכיט םענעדַײז ןצראווש
 ריא ףא --- וויוכלאב א ןופ ןקשאמ רעטפיוקעגסיוא טינ א -- לרעּפ
 ,ץראה רעַײט א ראפ סָאװ ,טלייצרעד סעכיראעב טָאה ,זדלאה ןטשטיינקעצ
 ;טגָאמראפ ,ןבעל לָאז ,עלערעּפ עמָאשענ ענעדלָאג א ראפ סָאװ

 עקנילָאװאּפ יז טָאה -- ?זיא עלערעּפ רעוו ,םענָאּפא ,טסייוו ריא ---
 סָאװ ,טלעג טלייצעג טלָאװ יז יו ,רעטרעוו .יד טלייצעג קיטכיזרָאפ ןוא
 ראפ סָאװ ,םענָאּפא ,טסייוו ריא -- ,ּפָא ריא ןעגנערב סעוויוכלאב עריא
 ,ןבעל יוזא םינָאס ענַײמ ןלָאז ?םורא זדנוא ןשיווצ טייג סע סעקיידאצ א
 ..!ןבעל לָאז ,עלערעּפ טינ ןעוו ,ענעסאכ א טליּפשעג טציא טלָאװ עמ יו
 ?עניימ עקנירעַײט ,טייטשראפ ריא

 ריא יו ,יז טָאה ,ןכאמ טעװ עסיימ ריא םעשיור א ראפ סָאװ ,קידנליפ
 עניד יד רעגניפ-גַײצ ןוא ןבָארג ןטימ ןָאטעג שיוװ א ,זיא טַײהניױװעג

 ט'רע :וועשאיעמ ןסָאכ רעד ךיז זיא ?עקנירעַײט ,טייטשראפ ריא -- ,ןּפיִל
 שיט ןפא ןגיילקעווא טינ םיא טעװ עמ ןאמזלָאק ,עּפוכ רעד וצ ןייג טינ
 ;לָאק ןייא ןיא עלא ,ךיז טייטשראפ'ס ,ןאדאנ ךעלברעק ןאק עטגָאזעגוצ יד
 "עג טינ עקעּפָאק ןייק ןוטסיווס אזא ,סע טסייה ,ןָאק עמ *!ףיינ ןוא ןיינ;
 טָאה ָאד רָאנ .ּפָאק םעד ןקעדוצ טינ עמיוסעי רעד ט'רע ןאמזלָאק ,ןעיורט

 ריא טָאה סָאװ !םירָאזכא ,םינָאלזאג :ייז ףא ןפרָאװעגפורא עלערעּפ ךיז

 יז ..?טולב סָאד יז ריא טּפאצ סָאװראפ ?ךעבענ ,עמיוסעי רעמערָא רעד וצ
 ענעסאכ יד ןגרָאמ טעוו'ס ןעוו ,ןָאטנָא עסַײמ א ,עלילָאכ ,ךָאד ךיז טעװ

 ריא טלָאז טונימ יד, :טגנאלרעד ןוא ,טגנאלרעד ייז טָאה ןוא ..!ןַײז טינ

 ,רעטרעדנוה א שטָאכ זיא ,ךעלברעק ןאק טינ זיא !טלעג ןגָארטניײרא םיא
 *.,!םירוסעי סעמיוסעי רעד וצ ףָאס א ןעמענ לָאז ןוא
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 פיל יד טימ טעקָאמשטעג רעבַײװ יד ןבָאה -- !ייא ,ייא ,ייא --
 ?ןגָארטעגניירא טָאה'מ ןוא --
 ןופ ןסָאכ םעד ןבעגעגרעביא ןוא עיימ א טלײצעגּפָא !יוזאָיוו ךָאנ ---

 רעמָאט,, ...רעטרעדנוה ןראפ ןעוועג וװערָא טָאה עלערעּפ .טנאה וצ טנאה
 ,ךַײא גָאז ךיא זא ."עקעּפָאק רעטצעל רעד זיב ,יז טגָאז ,ךיא לָאצאב ,סָאװ
 םיִּפֲאּשש ןיא ןסירעצ ךיז יז טָאה --- !סעקיידאצ א ,עמָאשענ ענעדלָאג א
 .ןעוועג טינ ייברעד טלָאװ ענעי יו ,ןעלערעּפ ראפ

 ערעשַאק עטייווצ א ןרָאװעג טמיטשאב זיא עקרעריפרעטנוא ןא ראפ
 ,עקבאב יד עיוויצ --- עמָאשענ !

 ןלעוו'ס זיב ,ןסָאכ רעד ןייטשנַײא טפראדעג טָאה בוטש ןיא ריא אב
 -- ןטרָאד ןופ ןוא עלאק רעד וצ םיא ןריפוצּפָא רעריפרעטנוא יד ןעמוק
 -  ,עּפוכ רעד רעטנוא

 -ָאטוכעמ עקירעביא עלא טלמאזראפ ךיז ןבָאה לביטש ןיא ןעיוויצ וצ
 ,עדווירק סעמיוסעי רעד ןעמונעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,םינ

 ,םיריוביג סנייא ןיא סנייא עלא ,ןיז ענייז טימ יסייּפ ןעמוקעג זיא'ס
 רענעטרַאק רעַײג א ןיא עיוועט -- ןטוכעמ רעטייווצ רעד ןעמוקעג זיא'ס
 ןענַײז סע .ךעלב ןופ טכאמעג ןעוועג טלָאװ יז יו ,עפייטש א ,עטָאּפאק
 -סיוא טימ עדייב ,דימש רעד עיטָאמ ןוא קינסעלָאק רעד קילעז ןעמוקעג
 ןופ ןטוכעמ רעטנעָאנ א יװ .סיורא דָאב ןופ יו ,רעמענעּפ עטרעַײשעג
 -עגסיוא ,לוויטש ןיא עלָאגעלאב לעִיכעי ןעמוקעג זיא דאצ סעלאק רעד
 ,ץכעגעזד טימ עטרימש

 ךיז ןבָאה סָאװ ,םיטאבעלאב עװעשַאכ ןסעזעג ןענַײז ןָאנבױא עמאס
 ןבָאה ייז .עמיוסעי רעד ראפ ןאדאנ םעד ןביילקפיונוצ ןיא טקילייטאב
 עכלעוא ןופ לָאמניק רעירפא :סעומש לקיטש א ךיז ןשיװצ טריפעג
 א ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ ,אנ'מ, -- "..טסּוװעג טינ ןדִיי אב סענעסאכ
 ..."!עמיוסעי

 ןפא קידנבעג קוק א ,טָאה --- ?ָאטינ ןסָאכ רעד ךָאנ זיא סָאװראפ --
 ,טסעג-ענעסאכ עװעשָאכ יד ןופ רענייא טגערפעג ,רעגייז

 ,ָאד ןַײז טפראדעג גנאל ןיוש ט'רע ,ָאי --
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 קילעז טָאה -- ,שטנעמ רעיײרפ ןייק טינ ,טאדלָאס א ךָאד זיא רע --
 ,ןסָאכ ןפא סוכז א ןעניפעג טווּורּפעג !

 ןטלאהעגרעטנוא טָאה -- ,טָאטש רעטניה זיא עמראזאק יד ןוא --
 | .לעיבעי

 ץלא ךָאנ זיא ןסָאכ רעד ןוא ,ןַײנ ,טכא ,רעגייזא ןביז ןגָאלשעג טָאה'ס
 ,קיורמוא ןרעוו ןבױהעגנָא טָאה םעליוא רעד .ןעוועג טינ

 "אב רעצעמע טָאה -- ,ןלעפעג וצ טינ ןָא רימ טבייה עטַײמ יד --
 .טקרעמ

 -- ,םיא ףא ןטראוו ןוא טכאנ רעבלאה זיב ןציז טינ ךָאד ןָאק עמ ---
 ,רעמערקטינש רעד עלעמיש בער ןָאטעג גָאז א קידעזגור לסיב א טָאה

 עקידכעלייק ןייק ןעוועג טינ טלָאװ עלאק יד ןעוו !סעמעעב ,ןיינ ---
 ,עסיײמ עסעִימ אזא טכאמעג טינ ריא טימ ךיז טלָאװ'ס ןעוו ןוא עמיוסעי
 ?ענעסאכ אזא ףא םינָאטוכעמ ןעוועג ָאד ,םענָאּפא ,רימ ןטלָאװ

 סָאװראפ ,עסַײמ יד זיא סָאװ ,ןרעו ערָאװעג ףראד עמ ,רעציקעב ---
 | ,ָאטינ ךָאנ רע זיא

 א טשרָאקָא רימָאל -- ,עיטָאמ ןָאטעג ףור א טָאה -- !לעיכעי ---
 | !סעמראזאק יד ןיא ןָאט זַײרּפש

 -עטנעה יד רעטנוא םיא טגנערב זיא ,ןטעב ךיז רע טזָאל רעמָאט --
 ,עיוועט טעצייעג טָאה -- ,ךעל

 !לקיצוצ א יװ ,ןייג זדנוא אב טעוו רע ,קיור ַײז ---

 "מוא רעמ ץלא ,טרעקעגמוא טינ ךיז ןבָאה םיכילש יד רעגנעל סָאװ

 | ,םינָאטוכעמ יד ןרָאװעג ןענַײז קיורמוא ןוא קידלודעג

 ?ןריסאּפ טנָאקעג טָאה סָאװ ---

 "נייא זיא'ס ּוװ ,ןעלערעּפ ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג ןעמ זיא לָאמ עכעלטע

 .ןסָאכ םעד טינ ןעמ טריפ סָאװראפ ,ךיז ןסיוורעד ,עלאק יד ןענאטשעג

 ,ןיילא עלערעּפ ןעמוקעג זיא רעגייזא ףלע
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 עלאק יד -- .טענַײטעג יז טָאה -- !ןטלאהסיוא טינ סָאד לעוו'כ --
 ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ,טסייוו טָאג ןייא ןוא ...טשעלאכעג לָאמ ַײרד ןיוש טָאה
 ...ךעוועג וערָא בָאה ךיא ןכלעוו ראפ ,רעטרעדנוה םעד טימ

 ,טרעקעגמוא םיכילש יד ךיז ןבָאה טכאנ עבלאה םורא טשרע
 ןייק ןבָאה יז זא ,ןעזעג ךַײלג ןעמ טָאה ייז ףא קוק ןטשרע םעד אב

 ,טכארבעג טינ ערוסב עטוג
 -מָארא דימ ךיז ייז ןבָאה ,ןעלטראג יד זיב עטָאלב טימ עטצירּפשראפ

 ,רעמענעּפ עטציושראפ יד קידנשיװ ,ןוא ךעלקנעב יד ףא טזָאלעג
 ,ןטייווצ ןפא רענייא טקוקעג קידנגַײװש

 טגָאזעג ,םעטָא םעד קידנעַיצּפָא טָאה -- !לעיכעי ,לייצרעד ,ונ --
 | ,עיטָאמ

 ,עיטָאמ ,וד לייצרעד רעסעב --|
 ,ןגייווש עגער א ךָאנ טָאה -- ,ןלייצרעד וצ סָאװ ןאראפ ָאד יסָאװ ---

 !ןסָאכ ןייק ָאטינ --- .עיטָאמ ןָאטעג גָאז א ץפיז א טימ
 ךיז לָאמאטימ עכעלטע ןבָאה -- !?ןסָאכ ןייק ָאטינ טסייה סָאװ --

 ,ןפורעגּפָא
 עיטָאמ רעדייא ,טרעפטנעעג לעַיכעי טָאה --- !ןסָאכ רעד ןּפָאלטנא --

 ,טרָאװ א טימ ךיז ןפורוצּפָא טאהעג טַײצ ךָאנ טָאה
 ןופ ךיז ןבָאה --- !ןפָאלטנא יוזאיו ,ןעוו ?ןפָאלטנא טסייה סָאװ --

 | ,ןגארפ ןטָאשעג ןטַײז עלא
 לעוו ךיא --- ,עיטָאמ טרעדָאפעג טָאה -- ,ןלייצרעד ךימ טזָאל --

 ,רעדייסעק ,וקדאירָאּפ ָאּפ ןלייצרעד
 -עג טסעג יד ןבָאה -- ףלייצרעד ךַײא ןופ רענייא ןיוש לָאז --

 סָאד ,ןלייצרעד לָאז רעטייווצ רעד ,טלָאװעג רענייא טָאה סָאד --- .ןעַירש !
 !רענייא טדער .ןדיירסיוא טינ טרָאװ א ןרעדנא םעד רענייא ייז ןזָאל

 ןוא --- ,ןביוהעגנָא לעִיכעי טָאה -- ,עמראזאק ןיא ןעמוק רימ --
 ךָאנ, :זדנוא ןעמ טרעפטנע ?"סעדשזיא ןינוק קישטשנאבאראב? :ןגערפ
 ,"טָאטש ןיא ךיז טעיאשטולטָא ןטכענ
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 ןיא עּפוכ ווערע סעּפע סָאװ ;ןלעפעג טינ ךַײלג עסַײמ יד זדנוא זיא
 ...ןזיוואב טינ ךָאד ךיז רע טָאה טָאטש ןיא ןוא ?טָאטש

 גערפ --- ?טָאטש ןיא ןרָאװעג ןזָאלעגּפָא רע זיא גנאל יו ףא ןוא --

 -עג םיא אב רעטעפ א -- ,זדנוא ןעמ טרעפטנע --- ,טנַײה זיב; .ךיא
 זדנוא טָאה ָאד ."עַײװעל רעד ףא םיא ןזָאלּפָא ןטעבעג רע טָאה ,ןברָאטש
 גָאז ..?עייוועל עכלעוו ,רעטעפ רעכלעוו :ּפָאק ןיא ןָאטעג גָאלש א דלאב

 "נוס ןַײז ןיא ,ךַײא טעב ךיא ,קוק א טיג ,לעבעפדלעפ ןידָאּפסָאג , :ךיא
 ,.."לקוד

 ,ןגָאלשעגרעביא עיטָאמ טָאה -- ,טגָאזעג ךיא בָאה סָאד --
 רעד טימ ןָאטעג ךאמ א קידלודעגמוא לעיכעי טָאה --- !טעּפָא זָאל ---

 רעטעפ ןייק טינ טָאה רע ,לעבעפדלעפ ןידָאּפסָאג ,ךיא גָאז ,לַײװ --- .טנאה

 א סעּפע זיא ָאד .ןברָאטשעג טינ טָאטש ןיא םיא אב זיא רענייק ןוא

 !עטכישעג אזא -- ,לעבעפדלעפ רעד טגָאז --- ,קאק טָאװ, ...יירעלדניווש
 ."זָאט קוק א דלאב רימ ןלעוו טָא

 -עגסיורא עיטָאמ טָאה --- ,קידייל --- לטסעק סָאד ףוא טנפע רע --
 ,ףָאס ןקידסעמיצ עמאס םעד ןלעיכעי אב טּפאכ

 :טרעזאכעגרעביא לעיכעי טָאה ,קילב ןזייב א ןעיטָאמ ףא קידנפראוו
 רעד :טעז רע ,לטסעק סָאד טנפעעגפוא טָאה לעבעפדלעפ רעד --

 .!טסוּפ זיא לקודנוס
 טינ ךיז עיטָאמ טָאה / -- ,ןגָארטעגסױרא ץלא ךעלסיבוצ רעִירּפ ---

 ,ןטלאהנַײא טנָאקעג
 ,ןפורעגסיוא .לאק ןייא ןיא עלא ןבָאה --- !קלָאּפ ןופ ןפָאלטנא ---

 | .טכעלטקניּפראפ לעיכעי טָאה --- !ןסָאכ רעד ןּפָאלטנא ---

 ןיקוס ,ךאנעב'וו ןָאפ :טגָאזעג יוזא עקאט טָאה לעבעפדלעפ רעד --
 - ,טלעטשעגנַיײרא עיטָאמ טָאה --- *!ןיס

 טלקָאשעג ןוא ןטייוצ ןפא רענייא טקוקעג קידנגַײװש ןבָאה ןשטנעמ

 ...ןָאק ייטלוה א סָאװ :ּפעק יד טימ
 ןקורסיורא ןעמונעג זַײוװקיצנײא טייהרעקניליטש טָאה םעליוא רעד

 ' ,בוטש ןופ ךיז
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 :טנייוועג טינ ריש ןוא טנעה יד ןכָארבעג טָאה זיולב עלערעּפ ןייא
 ךָאד ןלעוו ייז !לבור טרעדנוה עניימ ןלאפראפ !ןבראק טרעדנוה ---

 ,ךָאד בָאה'כ .לבור טרעדנוה יד ןרעקמוא ייז לָאז ךיא ,ןזָאל טינ ןבעל רימ

 .ילבור טרעדנוה יד ראפ ןעוועג וװעֹרָא ,ןיב ךיא סָאװ ענעדִיי עשיראנ

 -נוה ,רענַיײמ טָאג ..,טעב רעקנארק א ןיא ּפָאק ןטנוזעג א טימ ןכָארקעג

 | ..!ןבראק עקיטולב טרעדנוה ,לבור טרעד
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 רעטכַאט רעד עלעווירב א

  טימ רעמוז טלדנאה סָאװ ,ענעדִיי א ,עקלא

 -יורפעג טימ --- רעטניוו ןוא ךעלעּפע ענירג

 ,טגָאלקאב קידנעטש ךיז טָאה ,ךעלעּפע ענער

 ןופ גיוא קיצנייא ריא ,עדיכעיסאב ריא סָאװ

 -- םאי טַײז רענעי ףֹא ןפרָאװראפ זיא ,ּפָאק

 .עקירעמא רעטַײװ רעד ןיא שזא

 עצנאג א ,ערָאהנַײא ןייק ,ןטרָאד זיא יז סָאװ ,עלופ יד זיא סָאװ ---

 קידנשיוװו ,עקלאמ טצכערק -- ?טינ סָאד ןעעז ןגיוא עניימ זא ,עיניפארג

 .ךעטראפ גערב ןטימ ןגיוא יד

 ,שעדיוכ ןדעי ריא טקיש רעטכָאט יד סָאװ ,עקידלבורנעצ יד עליפא

 .טינ יז ןעיירפ
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 םענָאּפ ןקיטכיל םעד ןעז טלָאװעג לָאמ ןייא רעסעב טלָאװ'כ --
 ,עניימ רעטכָאט, :ריא ביירש'כ .טלעג ןגירק לָאמ ןעצ רעדייא ,ןריאי
 עביל , :רימ יז טרעפטנע ."טלעג טָאטשנָא דליב ןַײד רעסעב רימ קיש
 ,רימ טָאה יז ,ריא טניימ ..,"ןַײז טאז טיג וטסעװ עשטקיּפ א טימ ,רעטומ
 א ראפ סָאװ ,ריא ראפ רימ ...עשטקיּפ א טקישעג טינ ,ןגעווטסעדנופ
 !טָאה יז םענָאּפ קיטכיל

 ןופ ןַא ריא ןעמוק סָאװ ,ווירב יד ןענַײז עמָאכענ עקיצנייא סעקלאמ
 טַײצ ןייק זיא עקירעמא ןיא .טּפָא טינ יז טבַײרש ןביײרש .רעטכָאט רעד
 ןשינאקירעמא ףא ,יזיב ןוא יזיב קידנעטש זיא עמ .ןביײרש וצ ָאטינ
 א ןביירש סיוא ןיוש ךיז יז טבַײלק רעבָא ,ןעמונראפ קראטש -- ןשָאל
 רעד ןשָאל רעייז ףא -- סָאב רעד יװ :יונעג ץלא יז טביירש ,ווירב
 ךָאנ טייג יז יװ ,ךעלדיימ עלא וצ יװ רעסעב ריא וצ זיא -- סָאבעלאב
 ןענעכדאש סע יװ ,לאב א ףא ןעוועג זיא יז יו ,ןריצאּפש טעברא רעד
 ראפ סָאװ ,"סעיִאב , יז טפור יז --- םירעכָאב עליווו ךאס א ריא וצ ךיז
 ןוא טכאמעג ךיז טָאה יז -- "סערד, סע ךיז טפור ייז אב -- דיילק א
 | ,.טגָארט יז טוה א ראפ סָאװ

 רעד עינעב רעפטנע ןא יז ףא טבַײרש ןוא ןעקלאמ טנעייל ווירב יד
 םעד ראפ טלאה יז ןכלעו ,רעבינגעק ןופ ןכָאש סעקלאמ ,רעמזעלק|
 ןטימ -- טבַײרש ןוא רעסאוו א יװ טנעיײל רע לַײװ ,רענעק ןטסערג
 ,ןּפאכ וצ טינ גיוא

  ךָאנ ךיז ןופ טלאה ןיילא רע סָאװ ,ןרָאסיכ םעד עינעב רעבָא טָאה
 טעב יז רעדייא ,ןצאלּפ ןָאק לאג יד .םיא ןופ טלאה עקלאמ יװ ,רעמ
 ףא ןרעפטנע ןוא ווירב סרעטכָאט ריא ןענעיילרעביא ןַײא םיא
 יז

 אב ,עטעפיור יד ןעזייר וצ רעבירא יז טייג ,ווירב א ןעמוקאב
 ,זדלאה םעד קידנעיצסױא ,ןוא ,לרעקלא ןא טמענראפ עינעב רעכלעוו
 :יז טגערפ

 ?ךָאנ טפָאלש רע --
 -עב לזייר טרעפטנע -- !קינסאבלָאק רעד ,ןענאטשעגפוא ןיוש ---
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 ריט ןיא ּפָאק םעד ןַײרא טקור עקלאמ .ןרעה לָאז עינעב ,ךיוה ןוויק
 :סיז יז טיצ ,םענָאּפ קידעפינכ א קידנכאמ ,ןוא ,לרעקלא םענופ

 ףא טינ ךיד ןעמ טעז סעּפע !עלעינעב ,ריד ןגרָאמ ןקניטוג א --
 ...טלעוו רעסַײװ רעד

 רעיא ןופ רעטעל א רעטַײװ ,סָאװ ?רימ ךָאנ ךיז טקנעבראפ --
 .ןבַיײרש סרעטכָאט ריא רעביא עינעב טמירק -- ,עשטקיפ

 סעוואקישט ףא רָאנ ןעייל .לווירב א ןעמוקעגנָא ,ןעקנאד וצ טָאג ---
 .!רעדילג עריא ןיא טנוזעג א ,יז טביירש סָאװ ,עלעינעב ,רעביא

 א טימ יָאב א רעדיװ ,םאטסאנימ ,ןענעייל וצ טרָאּפשראפ --
 ,קינייװסיוא ףא עינעב ןיוש טסייוו --- ...סערד א טימ ,עשטקיפ

 -- ,ענעדִיי רעטלא ןא ןופ ןכאמ קעזיוכ ןיוש ריד גונעג ,ונ ,ונ --
 -אקראפ טינ ,עלילָאכ ,ךיז לָאז רע ,קערש ןייא ןיא עקלאמ םיא טעב
 -- .ןענעייל וצ ךיז ןגָאזּפָא רָאג ןוא ,לָאמא םיא אב טפערט סע יװ ,ןעזירּפ

 .רעפטנע ןא ןָא ןיוש עקאט רימ בַײרש ןוא ,סנַײמ ןיורק ,רעביא ןעייל

 | | ,רעטוג א ַײז

 ?לקעלפ ןפא ןיוש עקאט ..?ןבַײרשנָא ןוא ןענעיילרעביא ,יוזא --

 ,ןָאט וצ סָאװ טינ עקאט ךיא בָאה רעמ ,ריא טניימ סָאװ !טינ שרעדנא
 ?אה ,ךעלווירב ערעַײא ןביײרש ןוא ןענעייל רָאנ יו

 ?טרעװ א ראפ ריד אב סָאד טָאה סָאװ !רעקנירעַײט ,עלעינעב ---

 ,קיטראפ ךָאד וטסיב ,טונימ ןייא
 ,רעבַײרש ןסיורג אזא ראפ םיא טלאה עמ סָאװ ,ןלעֿפעג זיא ןעינעב

 .רעסערג ךָאנ לעטשנָא םעד ,ןגעווטסעדנופ ,טכאמ רע רָאנ

 ווירב א זא ,ןעניימ ,םענָאּפא ,טזומ ריא !טונימ ןייא ןיא ?עקאט --

 יו ,ןעז טלָאװעג טלָאװ'כ .ןפיוקראפ ךעלעּפע יוװ סנייצלא זיא ןביירש

 ,טונימ ןייא ןיא לווירב א ןבַײרשנָא ןוא עירעב א ןַײז טעוו ריא

 .ןעּפ ןַײד טימ ּפָאק ןַײד בָאה ךיא ןעװו ,ע ?ךיא םוק יװ ?ךיא --

 ןעצ ףא ווירב א ,ןַײז טנוזעג לָאז ,ןעלעדלָאג ןבירשעג גָאט ןדעי טלָאװ'כ

 | ,עקלאמ םיא טעפנאכ --- ,ןגיוב

 -- !עטנעי א טבַײלב עטנעי א ?ןגיוב ןעצ יװ ,רעקינייװ טינ --
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 ראפ ןביירש ןופ טסנוק יד טכאמ עקלאמ יימעל ,סאק ןיא עינעב טרעוו
 ןוא ,ןביײרש טינ ךיוא ןגיוב ןייא ןייק ןָאק ךיא -- .ךאז רעגנירג אזא
 | ,,טייהרעטנוזעג ךיײא טייג

 ענעפיירט ענַײז עלא טימ ןייב םענעפיירט םעד ןיוש ןעק עקלאמ
 ,ןפיוא רעדנא ןא ףא םיא וצ ךיז יז טמענ ,קיטש

 טסכאמ וד יװ ,רעטכעלש אזא טינ רָאג ךָאד טסיב ,עלעינעב ,יוא --
 טגָאז רע יוװ ,ךיא רעה ,ערודנאב ךעליימ וצ ןַיײרא טלמונא ייג ךיא ...ךיז
 טימ וטסעװ ,ןטעדנעב יװ ,רעכָאב רענעדלָאג אזא, :ןעלרעּפ ןַײז וצ
 -דנוא ןבעג וצ ךעיוק בָאה ךיא ןעוו ...ןבייהפוא טינ ןדאנ ןבראק טנזיוט
 םיא ךיא טלָאװ ,ןאדאנ ךעלברעק טרעדנוה ףניפ א שטָאכ ןעלעטיג רעז
 ...ןסָאכ א ראפ טּפאכעגנַײרא ןיוש

 ,עילעּפאק יד טלאה סָאװ ,ערודנאב ךעליימ זא ,עליפא טסייוו עינעב
 טליוו ךָאד רָאנ ,"קינסאבלָאק, ןוא *רעקיש; יװ ,שרעדנא טינ םיא טפור
 -ייא ןא ראפ םיא ןּפאכנַיײרא עקאט טשעלאכ ךעליימ זא ,ןביילג םיא ךיז
 :עכמיס ןופ שזא טעשזריה עינעב ןוא ,םעד

 .!עה ,עה ,עה ?טגָאזעג עקאט רע טָאה יוזא --
 --- .עקלאמ טרעווש -- ,ןבעלרעד ריד ןיא יוזא ךיא לָאז סעכאנ --

 זא ,טסווװעג ךיא טלָאװ ,רע טגָאז ,םעדייא ןא ראפ םיא בָאה ךיא ןעוו;
 -נאווצ ןוא טרעדנוה רעביא ןוא טאז וצ טיורב ןבָאה טעװ לטיג רעזדנוא
 | .."טנעה עטכער ןיא ןַײז עילעּפאק יד טעוו רָאי קיצ

 א ןַײא לָאמאטימ ןעינעב טלאפ -- ?טינ טעפנאכ ריא ,עקלאמ --
 יי י | ,דאשכ

 וד שטנעמ רענדָאמ א רעסָאװ ,עלעינעב ,ריד טימ זיא טָאג --
 ןבעלרעד יוזא ןיוש ךיא לָאז רָאנ ?ענימעקפאנ א סעּפע רימ זיא'ס !טסיב
 -עג ריד ןגעוו טָאה רע יװ ,ןַײז טגוזעג לָאז ,ןעלעדלָאג ןַײמ ןופ סעכאנ
 קידנשטניוו ,עקלאמ טרעווש -- ,דנאנאכָאנ ָאש עבלאה א רעשפע טדער
 יד ןופ לטנעצ א שטָאכ ןרעוו םעיּוקעמ רָאנ ריד לָאז, :ןצראה ןיא םיא
 ךיא לעוװ ,רעסיז עטאט ,טגיילעגנַײרא ריד ןיא טָאה רע סָאװ ,סעלָאלק
 ..."םענַאּפ םענעפיירט ןַײד ןקוקנָא ןפראד טינ
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 ,ןגָאז טינ טרָאװ טוג א לָאמנייק רע טעװ ןגיוא יד ןיא רימ ןוא ---
 | !ןיירא רעדניק סנטאט ןַײז ןיא ךעור א ,ערודנאב יד

 -- ,עקלאמ ןַײא םיא טסעומש -- .,ןוויקעב ,עלעינעב ,ןוויקעב --
 ,רע טניימ ,םיא טעוו ,ךיז ןופ ןטלאה טינ ליפוצ טסלָאז וד ,ליוו רע
 ...םעדייא ןא ראפ ךיד ןּפאכניירא ןעמוקנָא רעגנירג

 ךיז טליוו --- ?טאי רעליווװ א זיא עינעב :טגָאזעג עקאט רע טָאה --

 | ,טביולעג םיא טָאה ערודנאב ךעליימ יװ ,ןרעה לָאמאכָאנ םיא

 !טנַאמרעד ןעמָאנ ןַײד טָאה רע לָאמ לפיוו ,רימ רָאי עטוג ליפיוזא ---

 ?עקסורבָאד ,סאשראמ יד ,טגָאזעג יז טָאה סָאװ ןוא ---

 א יװ ,רעכָאב א ,קילג א ןעוועג סע טלָאװ עדאווא :טגָאז יז ?יז --

 רֶע זיא -- לווירב א יצ ,ןבַײרשנָא טָאנ א :רענעטָארעג א ןוא ...ענסָאס

 ...קיזאמ ןייא ךָאד

 סעמע ןא ףא עינעב טרעװ -- !סעּפע ןענעק ןדלָאי ?ןעד סָאװ --

 זדנוא אב טרעוו ,רעדינא ץעז א ךיז ןביג רימ זא ,רימ --- .ךיז אב ץלָאטש

 .,?יווצ ,סנייא --- לווירב א קיטראפ

 יװ ,יז טכאמ ,ןעמוקעג זיא טונימ עקיטסניג יד זא ,עקלאמ טעז

 | :קידנעייגיײבראפ

 קיטראפ ריד אב טרעוו טונימ ףניפ ענייא ןיא ?סָאװ טינ סייוו'כ ---

 ,ןעלעדלָאג ןַײמ וצ לווירב א

 טליו ריא סָאװ ,רָאנ רימ טגָאז !רעסיורג א ףערטאב א --

 ,..טונימ ןייא ןיא ןָא סָאד ךיא עוועטאק ,ןביירש

 -עב ,טסיב וד רעכָאב רענעדלָאג א ראפ סָאװ ,רימ ףא רָאי אזא --

 | .יןָא עקאט ביירש ,אנ ,אנ ,עלעינ

 -אּפ עלעגייב טלקיוועגפוא ןא ךעטראפ ןרעטנוא ןופ קידנּפעלשסיורא

 ןוא ,טײרגעגנָא ןטלאהעג גנאל ןיוש טָאה יז סָאװ ,טרעװנָאק א ןוא ריּפ

 טצעזעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה עינעב ןכלעוו ןָא ,ןפנָארב לשעלפ א.ךיוא

 וצ טשטניוו ןוא םיא וצ וצ ןכאז עדייב יז טקור ,ווירב עריא ןבַיירש

 ;לָאמאכָאנ
 ..!רעסיז עטאט ,ענייד טנעה יד ריד ןלָאז ןעניד ---
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 עינעב --- ...ּפמָאל ןיא ןסיגנַײרא ןעמ טעוװ ץלא ןופ רעירפ ,ונ --

 .טליוו ריא סָאװ ,טגָאז טציא ןוא -- ,לשעלפ ןופ ךַײלג עקָאילשז א טיג

 .ןביירש

 טרעוװ זָאנ יד ,ןרערט טימ לופ ךַײלג ןגיוא יד ןרעוו ןעקלאמ אב

 קאב עקניל יד קידנראּפשרעטנוא .ןלָאװשעגנָא יו ןוא טיור לָאמאטימ

 ןיד א טימ ןָא יז טבייה ,ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ןוא רעגניפ ןייא טימ

 ;ןצפיז ןוא ןריטקיד לכלעק

 !ָאלעס ןיימָא ,ליוו בעל ,עלעדלָאג לרעטכָאט ערעיײט ,עביל ןַיײמ ---

 ןיא ,ןעקנאד וצ טָאג ,ןיב ךיא זא ,ןדלעמ וצ ריד ךיא םוק ,סנטשרע

 יייגיווע ןוא רעמיא ףא ןכרָאה וצ ריד ןופ עכעלמענ סָאד ,טנוזעג ןטסעב

 קילג ליפ טימ ךיא בָאה . יטקישעג רימ טסָאה וד סָאװ ,לבור ןעצ יד

 .ייבעג ריד טָאג ,,,ןטלאהרעד

 "עב טָאה -- !טזָאלעצ לסיב א סע ךיז טָאה יז יוװ ,עז !טראוו ,טראוו --

 -עפע זיא'ס ,םענָאּפא ,טניימ ריא --- ,ןטימניא ןגָאלשעגרעביא ריא עינ

 ,ןּפאכּפָא םעסָא םעד טזָאל ..,ןפיוקראפ ךעל

 ,לשעלפ םענופ ּפוז ןגנאל א ךָאנ טימ םעטָא םעד קידנּפאכּפָא ןוא

 ,ריּפאּפ ןרעביא יז טיירדעג עלַײװ א ,רעדעפ יד טקנוסעגנייא רע טָאה

 טַיקרעכיז ןופ ,סָא ןטשרע םעד ןלעטשוצקעווא וצ ךיז קידנטיירגוצ

 ןיימ וצ; ןבירשעגפוא ןוא לסיב א ךָאנ ןעקנורטעגסיוא רע טָאה ןגעוו

 ןוא ליוו בעל ,עלעדלָאג רעטכָאט רעטצעשעגכָאה ןוא רעטבילעג ליפ

 ,טכארטראפ ךיז טָאה ןוא ,"גיווע

 -עג ךיז ץלא טָאה ןגיוא יד ראפ ןוא טלדניוװשעג םיא טָאה ּפָאק ןיא

 קידנביילק ,שיט םוצ ןגיובעגנָא ךיז טָאה רע ןעו ,לָאמ סעדעי .טיירד

 ןוא ּפָאק ןיא ןָאטעג ראּפש א טולב סָאד םיא טָאה ,רעטַײװ ןביירש ךיז

 ןייא ןיא ןרָאװעג ןסָאגעגנעמאזוצ יו ןענַײז ריּפאּפ ןפא סעיסיוא יד

 םיא וצ ןגיובעגנָא יו ךיז טָאה לשעלפ עכעלנירג סָאד :קעלפ ןסיורג

 ייןעקנוועג שימלעש טָאה לסיפ םעניד ןפא קעשילעק רעד ןוא

 ,ןוא עסיוק א ךָאנ טכאמעג עינעב טָאה ,ּפָאק םעד ןרעטַײלוצכרוד

 ;ןָאטעג גערפ א ,גנוצ רעד טימ קידנרעטנָאלּפ
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 ?ןביירש רעטַײװ סָאװ-װ ,עק-צצָאטרָאּפדָאּפ עיניפ-ארדארג ,ונ -- ||
 ?עלעינעב ,"קילג ליפ ביג ריד טָאג, ןבירשעגנָא ןיוש -- ||

 .!רעטַײװ ...ןבירשזעגנָא --
 רעטַײװ ןוא טצפיזעגּפָא ,ןּפיל יד טעווערונשעגפיונוצ טָאה עקלאמ

 ;טריטקיד
 -ארּפ ,טנוזעג ןכאווש ןַײד טיה ,עקרעטכַאט ,ךיד טעב ךיא ןוא,., ==
 -אמעל ...ןסַײרנײא טינ ןעמ ןָאק טלעוו יד ,סעכיוק יד רעביא טינ עוועצ
 ,לבייל ןווָאטאוו םעד ןוא ןקָאז ענעלָאװ יד גָארט רעטניוו -- םעשענ
 ,עקניכאווש א רימ אב ךָאד טסיב וד ...ןבעגעגטימ ריד בָאה ךיא סָאװ
 ..?סנַײמ ןיורק ,עלעדייא ןא

 -זעלק עניד יד טימ ןפָאלעג זיא עינעב ןוא ,טריטקיד טָאה עקלאמ |
 ןוא זָאנ רעד טימ קידנעּפָאס קראטש ,ריּפאּפ ןרעביא רעגניפ עשירעמ
 ּפָאק םעד ןָאטעג בייה א רע טָאה ,טקידנעעג .ןגיוא יד טימ קידנעלטניפ
 - +טשטצווקעגסיורא ןייצ יד ןשיווצ ןוא

 ...ןפָאלש שעלאכיכ .,.רעטַײװ-װ --
 ןעבלובסיוא ןעמונעג רע טָאה ,ליומ םוצ לשעלפ סָאד קידנגָארטוצ

 "גַײרא קידנלַײא ןוא ךיז ןסירעגּפָא ןטימניא ,ןפנָארב לסיב עטצעל סָאד
 | .ףפרָאװעג

 ..ןביײרש רעטַײװ ריא טליוו סָאװ ,טגָאז ...רעהיכ -- =
 ,ןעלעדלָאג ריא ןגָאז וצ ליפיוזא טָאה יז ,טכארטראפ ךיז טָאה עקלאמ

 שינעקנעב ריא ,ץראה טקעטייװעגנָא ריא ןסיגסיוא טלָאװעג טלָאװ יז
 ריא ןצישאב עצייא ןא טימ ,טרָאװ טוג א טימ שטָאכ .דניק ריא ךָאנ
 -עפרָאװראפ רעד ןיא ריא ףא טרעיול סָאװ ,זײבסָאדלא ןופ עדיכעיסאב
 ןיוש יז טלָאװ ,טנָאקעג ןיילא טלָאװ יז ןעוו ,א ...ענידעמ רעטַײװ רענ
 ...קינסאבלָאק םעד טימ ,ָאד רעבָא .ןביײרש וצ סָאװ טסּוװעג

 - ,טנָאמרעד עינעב ךיז טָאה --- ?ןפ-נָאר-רב ָאט-טינ --|
 -רָאג יז טעוו ,ןַײא רע טפָאלש טָא-טָא .ןקָארשרעד ךיז טָאה עקלאמ

 ,קידנצפיזּפָא ףיט ,ןוא ,לווירב סָאד ןקידנע ריא לָאז'ס רעוװ ,ןבָאה טינ
 :טדערעג ןיילא ךיז וצ יו לָאק קירעטיצ א טימ יז טָאה
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 טסיב וד זא ,ןסיוו וטספראד ,עקרעטכָאט עביל ןַײמ ,רעטַיײװ, ---
 עמערָא יד ,ךיא ןוא ...ערָאהנַײא ןייק ,עקניגנוי ןייק טינ לדיימ א ןיוש
 ,עשז עז ףרָאי עניימ וצ ייוו ,ןפלעה טינ רָאג ריד ןָאק ,ענייד עמאמ
 ,ענעסאכ בָאה ןוא געוויז ןטרעשאב ןַײד סיוא ןיילא ךיז ךוז ,סנַײמ ןיורק
 קיצנייא ריא ןָאק סָאװ ,ןעמאמ רעד וצ ךָארב א ...ןטָאבעג טָאה טָאג יו
 *.!ןריפ טינ עּפוכ רעד וצ דניק

 -ניירא עינעב טָאה -- ,ןעמאדו אממ ריוצ ךָא-ָאָארב א !סעמימע --
 .ןפרָאװעג

 םיטש רעקידנענייוו א טימ עקלאמ טָאה --- ,עלעדלָאג ,עז רָאנ; --
 ,עז -- ןענעייל עניכט א סייב יװ ,ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ,טריטקיד
 .."ןלאפניירא טיג טנעה עטכעלש ןיא ,עלילָאכ ,טסלָאז

 -ראפ טימ .טדער עקלאמ סָאװ ,טרעהעג טינ גנאל ןיוש טָאה עינעב
 ,םיא ראפ טייטש יז יװ ,ןעקלאמ ףא טקוקעג רע טָאה ןגיוא ענעּפָאל
 םיא טָאה ןרעיוא יד ןיא .ןּפיל יד טימ טגעוואב ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאש
 -לאמ טרעטנָאלּפעג םיא ךיז ןבָאה ּפָאק ןרעקיש םעניא ןוא טעשזדוהעג
 ענעסירעגּפָא ןוא עטרעגלאווראפ ,עטלא טימ ןעמאזוצ רעטרעװ סעק
 סָאװ ,ןערב א לדיימ א ,רעטכַאט סעקלאמ ,עדלָאג זיא טָא ,ןעקנאדעג
 -טאלז זיא טָא ,..םיא ןופ ןכאל ןוא םיא טימ ןצייר קידנעטש ךיז טגעלפ
 ןוא דניק א טאהעג םיא ןופ טָאה סָאװ ,רעטכָאט סנזאכ םעד םעניב ,עק
 עבָארג א ,עצלייב זיא טָא .לטעטש ןופ ןרָאװעג םעלענ ךָאנרעד זיא
 -גיא ..ןָאטעגנָא סעניויזיב ליפיוזא םיא טָאה סָאװ ,עשיראנ א ןוא דיומ
 ...ּפָאק ןיא ערודנאב ךעליימ ךיז טרעטנָאלּפ ןטימ

 -עג עקלאמ םיא טָאה --- ?דייר ךיא סָאװ ,עלעינעב ,טסרעה ֹוד --
 ..טנעה עטכעלש ןופ ןטיה ךיז לָאז יז ,רעקיא רעד --- .לברא ןראפ טּפוצ
 ,עקרעטכָאט עביל ןַײמ ,רעקיא רעד :ןבַײרש עקאט ריא וטסלָאז יוזא
 ,"ןלאפניירא טינ טנעה עטכעלש ןיא ,עלילָאכ ,טסלָאז ,ךיז טיה

 טליוו ריא סָאװ ,ןיוש סייוו'כ .ןיילא ןיוש ל'כיא ,,.טוג ,טוג"ג --
 ,..ןביירש
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  רערעכיזמוא ןא טימ רע טָאה ,שיט ןרעביא ךיז קידנגייבנָא ףיט ,ןוא
 ,עטצירּפ עלעדייא ןא רימ אב ךָאד טסיב/ :ריּפאּפ ןרעביא טריפעג טנאה
 יד טימ ןקָאז סעמאמ רעד ןגָארט טסלָאז ,עז ...ךיז ןרירוצ טזָאלעג טינ
 .עמאמ רעד וצ ..!ריד וצ ךָארב א ,ריד ראפ רימ ...ךעלבַײל עווָאטאוו
 ,עז ןוא ..ןעגנערב טינ עפוכ רעד רעטנוא רעטכָאט ריא ןָאק סָאװ |

 רעד טעדנעב יװ ,ןאמ אזא ...ןלאפניירא טינ טנעה עזייב ןיא טסלָאז
 סיוא טייג רע ...ןגירק טינ ןאדאנ לבור טנזיוט טימ וטסעוו ,רעמזעלק
 ..ןַײז רע לָאז ןאמ רעטוג א ןוא דיי רעכעלרע ןא ...טירט ענַײד ךָאנ
 ךעלרעגניפ טגָארט סָאװ ,סנימָאיניב עקטאלז יװ ,ןַײז טינ רימ טסלָאז
 םוק ...לבור א ןבַײלקנָא עצארּפ ןופ .סערַײסענוב ןיא ןטעלסארב טימ
 ןטראוו ט'רע ...טסייג ןוא טסייטש וד יװ ןעמענ ךיד טעװ עינעב .םייהא
 ,ןיירא ןטאט ןַײז ןיא ךעור א ,סָאב ןַײד ..ןַיײרא ּפָאצ ןעיורג ןזיב ריד ףא
 טימ ןכערבעצ םיא ןעמ ףראד סיפ ןוא טנעה ...םענָאּפ ןלופ א ןָא ַײּפש
 סע יװ ,טנוזעג ןכאווש ןַײד טיה ,עז ...םענייניא ןערודנאב ךעליימ
 .רעטומ עטעטכאעגליפ ןוא עטצעשעגכָאה ןַײד ריד טשטניוו

 ,"קירונק עקלאמ |
 רָאנ -- ,טגָאזעגנָא עינעב טָאה --- ,טינ ךיא ביירש רעמ !ןיוש ---

 ,קיטראפ ןוא ,ןבַײרשנָא סערדא םעד
 ףרָאװ א ךיז רע טָאה ,סערדא םעד שינרעטאמ טימ קידנבַײרשנָא ,ןוא

 טּפאכעג טָאה עקלאמ .,ןעּפָארכ ןביוהעגנָא ןוא קנאב ןטראה ןפא ןָאטעג
 -טסָאּפ ןיא ןזָאלּפָארא ןפָאלעג םעטָא ןא ןָא ןוא ּפָאק ןפא עליישטאפ יד
 ...רעטכָאט רעד עלעווירב סָאד לטסעק
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 ןּפיצנירּפ טימ שטנעמ א

 -עב סוקראמ ףא קילב ןטשרע םעד א
 ,ןעז טנָאקעג ךַײלג ןעמ טָאה ןיקנעל -

 ,רעטצעזעג א שטנעמ א זיא סָאד זא
 -טקניּפ א ,רעטנכעראב א ,רעדילָאס א

 ,ןּפיצנירּפ טימ שטנעמ א ,רעכעל *
 טָאה סָאװ ,לכַײב ןַײז ,ףוג רעטעשאּפעגסיױא סָאמ רעד ןיא טקנוּפ ןַײײז

 -עב םיא ףא לָאז טסעװ יד זא ,ליפיוזא ףא רָאנ טקידכעלייקראפ ךיז
 -לטימ א ןופ םענָאּפ א ףא ךעלנע ,םענָאּפ שירפ ,טאלג ןַײז ;ןגיל רעס
 -לאק ,עניילק ענַײז ;ןאמ ריא ראפ ןבעל טוג א טָאה סָאװ ,לבַײװ קירָאי
 עקידנעשטשילב יד ךרוד טקוקעג רעכיז ןוא קִיֹור ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עט
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 -אב עקיור ענַײז ,גנאג רענעסאלעג ןַײז ,טלעוו סטָאג ףא ךעלזעלג-ןלירב
 טַײקסַײװ יד ,ןזיוה ענַײז ףא שטיינק רעשירפ קידנעטש רעד ,ןעגנוגעוו
 -עגסיוא ךעלטקניּפ רעד ,ןגארק ןַײז ןופ טַײקפַײטש יד ,דמעה ןַײז ןופ
 -עג ןַײז ןופ קידנביײהנָא ,ץלא ,טרָאװ ןייא טימ --- טאווארק רענעדנוב
 ,טגָאזעג סעדייא ןבָאה ,ןָאט ןַײז ןופ טַייקרעכיז רעד זיב לדרעב טצוּפ
 ץלא ןיא זא ,קילעפוצ טינ ךאז ןייק זיא יקנעלעב סוקראמ רעה םאב זא
 עטעבראעגסיוא לָאמעלא ראפ לָאמניא ,עגנערטש טיול ךיז רע טריפ
 ,ןּפיצנירּפ

 טירש ןדעי ףא טיירג טאהעג עקאט יקנעלעב רעה טָאה ןּפיצנירּפ ןוא
 .ןבעל ןיא

 ןסע יװ ,ןשינעפרעדאב עכעלשטנעמ ןוא עקיטיינ עכלעזא עליפא
 ןסע זומ שטנעמ א סעמכאמ טינ ןָאטעג יקנעלעב 'ה טָאה ,ןפָאלש ןוא
 ,ןסעגעג גָאט א לָאמ ריפ רע טָאה לעיּפיצנירּפ לַײװ רָאנ ,ןפָאלש ןוא
 ָאש טכא -- ןפָאלשעג סעלסעמ ןיא לָאמ ייווצ ןוא טריצאּפש לָאמ ןייא
 -,קיטימ ךָאנ ,גָאטאב ָאש ןבלאהרעדנָא ןוא טכאנאב

 טינ ןטַײקינײלק ןייק טּפױהרעביא ןבָאה יקנעלעב 'ה םעד ראפ
 ענַײז ףא ץנאלג םעד ןגעו טלדנאהעג ךיז טָאה סע יצ ,טריטסיזקע
 ןעוועג זיא סע יצ ,טַײל עמערָא ראפ רעטניוו ףא ץלָאה ןגעוו יצ ,ךיש
 עריוטדעמלאט א ןגעװ יצ ,שיפ ראפ ןפנארב לסיב א ןגעוו עגארפ א
 ןַײז טאהעג ץלא ףא ךיז טָאה יקגעלעב רעה -- ,רעדניק עמערָא ראפ
 לאפ ןייק ראפ זיא רע עכלעוו ןופ ,ןּפיצנירּפ ענַײז ןוא גנוניימ עטסעפ
 ,ןטָארטעגּפָא טינ
 -- ערעזדנוא ןקילגמוא עלא זא .ןטלאהעג לאלכיב טָאה יקנעלעב 'ה |
 "גירּפ רעזדנוא ןופ ךיז ןעמענ --- םיבאר ןופ ַײס ,דיכָאי םענופ ַײס
 | ,טַײקיזָאלּפיצ

 -עג זיא -- טנעמאדנופ א ןָא זיוה א יװ זיא ןּפיצנירּפ ןָא שטנעמ א
 -עג ןלעיּפיצנירּפ ןַײז רע טגעלפ יײברעד ,ּפיצנירּפ סיקנעלעב 'ה ןעוו
 -רעבַײװ ,עכייוו ,עניילק יד ןופ ןעגנוגעוואב עטכַײל טימ ןטיילגאב קנאד
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 ןיא ןביירניירא טלָאװעג שזאסאמ ןטכַײל א טימ טלָאװ רע יו ,טנעה עש
 ,ןּפיצנירּפ ענייז ןוא ןעגנוניימ ענייז רערעהוצ םעד
 פיצנירפ םעד אב ןטלאהעג יקנעלעב 'ה ךיז טָאה טסעפ רעדנוזאב = |

 ,טלעג טימ ןפלעהסיוא זיא-טינ-ןעמעוו רעדָא ,עקָאדצ ןייק ןבעג וצ טינ
 ,ןטנעצַארּפ עטוג ףא ןוא ןקשאמ א רעטנוא ץוכא ,עָאװלאה א טימ עליפא

 ןעוועג קידנעטש זיא --- ,טינ סעװָאדענ ןייק לעיפיצנירּפ ביג ךיא ---
 יָאװ עיּפָארטנאליפ ,סעװָאדעג -- .סעשָאקאב עכעלנע ףא רעפטנע ןַײז
 -עג םעד ייס טבראדראפ סָאד ..ןשטנעמ םעד עילאק טכאמ ,עשטשנָא
 ,עוָאדעג רעד טימ ךיז טקיוראב רעטשרע רעד .רעמענ םעד ייס ,רעב
 ,טעברא עכעלטפאשלעזעג ערעקיטכיוו ןייק טינ טוט ןוא ,טיג רע סָאװ
 זייווכעלסיב טרעוװ ןוא ןעמענ וצ ןַײא ךיז טניוװעג רעטצעל רעד ןוא
 ,רעייגקידייל א ,רערָאנש רעלענַאיסעּפָארּפ א

 טימ ,טרָאװ טוג א טימ :טליוו ריא סָאװ טימ ןציטש ךַײא טעװ רע
 רע טיג סָאד -- טלעג רעבָא ,עיצאדנעמָאקער א טימ ,עצייא רעכַײלג א
 ,לעיּפיצנירּפ טיג

 ,טָאטש ןיא ןעוועג טנאקאב טוג ןענַײז ןּפיצנירּפ סיקנעלעב רעה = |
 -לָאהָאק א ףא טלעג ןעלמאז ןגעוו טלדנאהעג ךיז טָאה סע ּוװ ,ןטרָאד ןוא
 ,טקיורמואב טינ םיא ןעמ טָאה ,ךאז רעש

 סיקנעלעב טימ ןענעכער ךיז טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ ,עקיצנייא יד
 ,עגייפ עמומ יד ןוא ןעמלאק רעטעפ ןַײז ןעוועג ןענַיײז ,ןּפיצנירּפ

 רעייז טימ ןוא רעדניק ךאס א רעייז טימ דַיי א ,ןעמלאק רעטעפ רעד
 עכַאּפשימ רעד ןיא ןצּפאק רעטסערג רעד ןעוועג זיא ,ןּפיצנירּפ קיניײװ
 -סערג רעד ןעוועג זיא יקנעלעב רעה רעד רעכלעוו ןיא ,םינָאצּפאק ןופ
 | ,ריווג רעט

 "ווערע ןדעי טאמיק ןעוועג טכער זיא ןפיצנירּפ ןָא רעטעפ םאב
 דעסעכסעלימג א ןפיצנירּפ טימ קינעמעלּפ םאב ןטעב ןעמוק סעבאש
 ןוא רָאלק לָאמ ןייא טינ םיא טָאה קינעמעלּפ רעד שטָאכ ,סעבאש ףא
 ,טינ טלעג ןייק רע טיג לעיפיצנירפ זא ,טגָאזעג ךעלטַײד
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 ןייק טָאה ריא זא ,ןצּפאק א טַײז ריא סָאװ ,שעדיכ רעד זיא סָאװ --
 טָאטשנָא ,קינעמעלּפ רעלעיּפיצנירּפ רעד טגעלפ -- ,טינ ןּפיצנירּפ םוש
 -- ,ןּפיצנירּפ ןגעו עיצקעל א רעטעפ םעד ןענעייל ,דעסעכסעלימג א
 -ירדנטימניא ,ךעלמעווש ענעקורט ןעוועג ,ךיז טכוד ,זיא קעסייא רעַײא
 ןופ רעלקעמ א רָאג ריא טרעװ ,עּווט טימ ןעלדנאה רָאג ריא טמענ ןענ
 טימ ריא טלדנאה טָא .ךעלטעצ-יײרעטָאל ןופ רָאטקעלַאק א ,סעריד
 ,ףארגילאק א ,ןכדאש א ,ןטעזאג ןופ טנעגא ןא ריא טַיז טָא ,םיגיורסע
 ץלא ,קעסייא ןא ךייא ראפ זיא ץלא זא !סָאװ ךַײא טסייוו רָאי רעטוג רעד
 ?סטוג סעּפע ןעמוקסיורא ןופרעד ןָאק ,טנאה רעיא זיא

 -אמערָא ןא טימ רעטעפ רעד טגָאז -- ,ןענידראפ לברעק א יבא --

 ,לכיימש-עָאנכאה ןשינ
 טָא .,ןּפיצנירּפ עטסעפ ןבָאה זומ שטנעמ א !טינ גיוט סָאד ,ןיינ ---

 -טלעג עשטשבָאָאװ ,ןקעטָאּפיה ,טנָאקסיד זיא טפעשעג ןַײמ :ךימ טמענ
 ןא םאטס יצ ,סעמאנכאנ ,לשַאמעל ,ןגָאז רימ עשז טווּורּפ .סעיצארעּפָא
 ךיא .ןעמענָא טינ לעיּפיצנירּפ סע ךיא לעװ ,טפעשעג שילאקיזיר רעדנא
 ןיא זומ שטנעמ א ןָא טינ סע ךיא םענ ,ךעלקילג רע ךיא ,ןסיוו לָאז
 ?ןיינ יצ ,טייטשראפ ריא ,ןּפיצנירּפ ענַיײז ןבָאה ץלא

 יד ןיא רעטעפ רעד טלכיימש --- ?ריד וצ ןכַײלג ךיז ןָאק רעוו ---

 א ,ערָאהנַײא ןייק ,טסָאה וד --- ,סענָאצעל רענעגרָאבראפ טימ ןצנָאװ

 רעדנוזאב א ךאז רעדעי ףא ןבָאה וצ ןעניגראפ ךיז וטסנָאק ,טלעג ךאס

 שטָאכ בָאה ךיא זא ,טָאג קנאד ,ןאמערָא ןא דיי א ,ךיא רעבָא ,ּפיצנירּפ

 | ,ּפיצנירּפ ןייא

 עוואקישט ,רעטעפ ,ריא טָאה ּפיצנירּפ א ראפ ךערע ןא סָאװ --

 ,ןסיוו וצ

 "עפ רעמערָא סקינעמעלּפ ןכַײר ןַײמ ןייז :זיא ּפיצנירּפ ןיימ ---

 | !עה ,רעט

 -- ןבַײלב רעטַײװ סע ריא טנָאק ,ךיײא טלעפעג סע ביוא ,עליימ ---

 ןבַײרט וצ ךיז טביולרעד ןצּפאק רעד סָאװ ,סאק ןיא יקנעלעב 'ה טרעוו

66 



 טינ ,רעטעפ ,ןטעב ךַײא ךיא לעװ ,רימ רָאנ -- .סעװָאטאק םיא טימ
 | .ּפָאק םעד ןלוד ןעמוק

 טסעז וד ןוא -- דעסעכסעלימג א רָאנ רימ ביג !עלילַאכ ,עלילַאכ --
 ,דעסעכסעלימג ןטייווצ ןזיב ...ןָא טינ ןגיוא יד ןיא רעמ ךימ

 סע ךיא ןָאק דעסעכסעלימג ןייק .רעטעפ ,דייר ערעַײא טסיזמוא --
 ןייק ןוא .ןרעקמוא טינ לָאמנייק רימ סע טעװ ריא לַײװ ,ןפורנָא טינ
 ,טינ לעיּפיצנירּפ ךיא קנעש ,רעטעפ ,טסייוו ריא יו ,סעװָאדענ

 ,ריט יד ךיז רעטניה קידנכאמוצ ,טעניבאק ןיא ןַײרא ןוא טגָאזעגּפָא
 .ןרעטאּפוצּפָא גנירג יוזא ןעוועג טינ ןיוש זיא רעבָא עגייפ עמומ רעד
 -עב 'ה טנַאמרעד ייברעד ןוא סענַײט עצנאג טימ ןעמוק טגעלפ יז

 טלָאװעג קראטש רעייז ךיז טָאה םיא עכלעוו ,ןכאז ןוא ןטַײצ ןיקנעל
 ,ןסעגראפ

 עכעלטע טימ ןעמומ רעד ןַײז קיפליהאב ךָאנ טסגעמ ,עשָאקשינ --
 ןופ טלָאװ סָאװ ,ךיא טינ ןעוו --- ,עמומ יד טענַײט --- ,סעצנאווָאבראק
 ענייש יד עכַאּפשימ עצנאג ןַײד ?םעסָאי ןטקיזיילראפ םעד ,ןרָאװעג ריד
 ענייא ךיא זיולב .ריד ףא ךיז ןקוקמורא טלָאװעג טינ עליפא ךָאד טָאה
 טלייהעג ןוא ,ןגָאװצעג ןוא ,ןשאוועג ןוא ,ךיז וצ ןעמונעגניירא ךיד בָאה
 ,ּפָאק ןטקיזַיײלראפ ןַײד

 -- ,ןעלּפאלּפ וצ ןַײז ןיוש ךַײא לָאז גונעג !ףוא ןיוש טרעה --
 ,ליומ ןיא םאט ןקאמשעג טינ א ןופ יוװ ,ןעמירק ךיז יקנעלעב 'ה טגעלפ

 "גסיוו טינ עמומ יד ךיז טכאמ -- ?סעמע טינ רעשפע זיא'ס ,סָאװ ---
 ךיא עזאג טנופ לפיוו ,ןגָאמראפ ךיא לָאז דלָאג טנופ ליפיוזא --- .קיד
 ...טכאמעג ןייר םיא בָאה'כ זיב ,ּפָאק ןַײד ףא ןסָאגעגסיױא בָאה

 ,ףָאס א ןָא עסיימ א ...ךיז יז טָאה טדערעצ ןיוש ךיז טָאה יז --
 -- ,עקיריא סָאד עמומ יד טענַײט --- ,ךיז טסעגראפ עוויוט א --

 ןגָאלשעגּפָא טָאה רעוו ?רעװ שטנעמ א ראפ טכאמעג ךיד טָאה רעוו ןוא
 ןיא לגנַיי א ראפ ןעמענוצ ךיד לָאז רע ,לעוװש יד ןשטיווָאנאמלאז אב
 טינ ןעוו ןוא ...טגיילרעד טינ םיא וצ טסָאה ,עשָאקשינ ?םָארקטינש ןַײז
 -ָאס ענַײמ ?עדיכעיסאב ןַיז טימ טאהעג ענעסאכ רעשפע וטסלָאװ ,ךיא
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 טדערעג ריא ףא טָאה עמ סָאװ ,סיוא טינ טכאמ סע !ןבעל יוזא ןלָאז םינ
 ןאדאנ לבור טנזיוט יירד יבא ,טייטש טרָאק רעד ןיא סָאװ טָאטש ןיא
 ןטסָאה םָארקטינש רעד טימ זיוה ןַײז ןוא ןבעגעג עטאט רעד ריא טָאה
 | | ..!ךיא טינ ,טנשראיעג

 רעקילדנעצ ראפ ןופ סעסַײמ טנַאמרעד ךיז ריא טָאה סָאװ רעבָא ---
 | ,דייר עריא ןופ רעמ ץלא יקנעלעב 'ה ךיז טמירק --- ?ןרָאי

 -ַאמרעד רָאנ ריד ליוו ךיא ?סָאװ טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה סָאװ ---
 טסלָאז ,טנידראפ ריד אב ךָאנ טָאה ענַײד עמומ יד זא ,ךיא ליוװ ןענ
 : ,ןבעל'כ ,טיונ א ןיא ןַײז קיפליהאב ריא

 / ..טינ טלעג ןייק לעיּפיצנירּפ ביג ךיא זא ,ךָאד טסייוו ריא --
 ,עשָאקשינ ףּפיצנימש ,ןּפיצנירּפ ענַײד ןופ רימ וטסלייצרעד סָאװ ---

 -אמ ענַײד וטסעװ ,ןבעג רימ טסעוװ וד סָאװ ,ךעלברעק רַאּפ יד בילוצ
 ,ןפיוקראפ ןפראד טינ ,עלילָאכ ,ןּפיצנירּפ ענַײד טימ סעקטנָאי

 ךיג יוזא ןעמ טרעװ עגייפ עמומ רעד ןופ זא ,טסייוו יקנעלעב 'ה
 ,ריא טגנאלרעד ןוא לרעפניפ א סיורא ןרעגמוא רע טמענ ,רעטָאּפ טינ
 :ייברעד קידנגָאזנָא

 ךיא ,טינ ךַײא ךיא קנעש סָאד זא ,עמומ ,ןסיוו רעבָא טלָאז ריא --
 ,םעד ןופ ןבשזעכ ןפא סע ביג ךיא ,טינ סעוָאדענ ןייק לעיּפיצנירּפ ביג
 -יפעג ראפ ַײרעלקעמ ןענידראפ רעמוז רימ אב טעװ רעטעפ רעד סָאװ
 .רעזייה ענַײמ ןיא םינייכש ןענ

 ,םיקסאמ עמומ יד זיא --- ,ןיוש ביג יבא ,יוזא ןַייז לָאז --

 עמומ יד טָאה ,ןעוועג טנוזעג זיא ןעמלאק רעטעפ רעד ןאמזלָאק רָאנ
 יזא םיא לָאז, :קינעמעלּפ ןכַײר םעד טעשטוקָאד קראטש טינ עגייפ
 יד טנָאז -- ,"םיא אב ןטעב ןייג עכינ זיא רימ יװ ,ןבעל וצ ןַײז עכינ
 ,ןעגנול יד טימ ןָאט וצ ןביױהעגנָא טָאה רעטעפ רעד רעבָא טניז .עמומ
 .ןיקנעלעב אב טסאג רעטּפָא ןא רָאג ןרָאװעג עמומ יד זיא

 ןסיירוצסיורא ןעמוקעגנָא רערעווש ךאס א ריא זיא טציא דָארג רעבָא
 | ,רעירפ זיא-טיג-ןעוו יוװ ,לברעק א םיא ןופ
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 רעד ןופ ןבשועכ ןפא ןעייל שטָאכ םיא ךיא געלפ רעירפ ,עליימ ---
 ,ךָאד ריא טסייוו ?ןעקנעש סעווַאדענ טאלג ?סָאװ טציא רעבָא ,יירעלקעמ
 ,טינ סעווַאדעג ןייק לעיּפיצנירּפ קנעש ךיא זא

 -- !עמָאשענ יד סיוא ךָאד טסוח רעטעפ רעד ,ןעלזאג ,רעבָא --
 ,טנייוועג עמומ יד טָאה

 ?רעטקַאד א ,םענָאּפא ,ןיב ךיא ?ןפלעה ךיא ןָאק סָאװ ---
 זיא יז .ןגיושעג טינ טָאה עגייפ עמומ יד זא ,ךיז טייטשראפ סע

 ןטימניא טלעטשענּפָא לָאמ ןייא טינ םיא טָאה יז ,גָאט ןדעי ןעמוקעג
 ןוא לוש ןיא סעבאש ןלאפניירא טעװ יז זא ,טעשארטסעג עליפא ,סאג
 ,ךיילג עטָאלב רעד טימ םיא ןכאמ

 ,עבארעדא !טסיב וד שטנעמ רענייש א ראפ סָאװ ,ןסיוו טײל ןלָאז --
 ןקנארק א רעגנוה ןופ ןייגסיוא ןזָאל ןעמ ףראד יצ ,ןגָאז טַײל עטוג ןלָאז
 ,טיג יצ ,דניזעגזיוה א טימ רעטעפ

 -וצסיוא ןייז רעווש רעייז םיא טעוו'ס זא ,טליפעג טָאה יקנעלעב 'ה
 ערעטיב א זיא עמומ יד .ןעגייפ עמומ רעד טימ ןּפיצנירּפ ענַײז ןטלאה
 - ,ךיז ןלעטשּפָא טינ ךאז ןייק ראפ טעוװ יז .ענעדִיי

 א סעפש רעטעפ םעד ראפ ןעמ טגירק יװ ,ןרעלק ןעמונעג רע טָאה
 יד ןְּלַאֹז ןוא ,ןבעל ֹוצ ןענאווגופ ןבָאה לָאז רע ,גנוקיטפעשאב עטכַײל
 ,ּפָאק א םיא ןלוד וצ ןרעהפוא סרערָאנש

 -ניירא, ןענָאק םיא טלָאװ רע ןיהוװ ,ןטכארטאב ןעמונעג טָאה רע
 ,עסאק-ייל ןוא -רָאּפש רעד ןיא זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה ןוא ,"ןראּפש
 :רעירוק א ךיז טרעדָאפ ,גנוטלאווראפ רעד ןופ דילגטימ א זיא רע ּוװ
 -עגנָא יד ןעגנאלרעד ,טסָאּפ ףא ןפיול ,קנאב ןיא גנאג א ןייג ,סעמע
 יד ןיא ןשטנעמ א ראפ יװ ,לגניי א ראפ קיסאפ רעמ זיא ייט עטלעטש
 ,עשָאקשינ .סעװָאדענ ןעמענ יו רעסעב סע זיא ץלא רעבָא ,ןרָאי עלעטימ
 ןוא -רָאּפש רעד ןיא "שטנעמ, א ןַײז לָאז רעטעפ ןַײז ,טסאּפ םיא זא
 -עפ םעד געמ ,גנוטלאווראפ רעד ןופ דילגטימ א זיא רע ּוװ ,עסאקיִַיל
 -רָאּפש רעד ןופ גנוטלאווראפ יד זא .רעירוק א ןַײז וצ ןײטשנָא רעט
 ,עלעטש רעטנאקאוו רעד ףא רעטעפ ןַײז ןעמענוצ טעװ עסאקדַײל ןוא
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 ןיא ןטלאהעג םיא טָאה עמ שטָאכ לַײװ .ןעוועג רעכיז יקנעלעב זיא
 -טלעג א ןייטשראפ םיא ןופ רעסעב רעבָא ,רעזאכ ןסיורג א ראפ טָאטש
 ,טסּוװעג ןעמ טָאה ,טייקיייפ-טידערק סמענייא ןדעי ןסיוו ןוא קעסייא
 טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצ רעייז גנוטלאווראפ יד זיא ,טינ רענייק טעוו
 ןגָאז טעו רע זא ןוא .ךיז ןביײלקסיוא ןזָאל וצ ןעוועג םיקסאמ ףָאסעל
 ,עלעטש רעַײרפ רעד ףא ןעמענוצ וװערָאק א םענַײז לָאז עמ ,ליוו רע
 | | .ןגעגאד ןַײז טינ רענייק טעוו

 טָאה ,עלעטש רעד ףא רעטעפ םעד ןעמענוצניירא ךיז אב טכאמעגּפָא
 יד ןעו ןוא ,לקנעב ןיא טדערעגרעביא ןגרָאמ ףא ךיילג יקנעלעב 'ה
 טָאה ,סעלָאּפ יד אב םיא ןסייר ןעמוקעג לָאמארעדיוו זיא עגייפ עמומ
 | :טלעטשענּפָא רעטרעוו עטשרע יד אב יז רע

 שרעיײא וצ ףָאס א ןעמענ לָאמעלא ראפ לָאמנייא לָאז ,עמומ ,ונ --
 אזא ןגעק לעיּפיצנירּפ ןיב ךיא זא ,ךָאד טסייו ריא .רימ וצ ןשינעייג
 ךיא :טלעג יװ ,ךאז ערעסעב א ךַײא ראפ רעבָא בָאה ךיא .ףליה ןימ
 ,ךָאװ א לבור ַײרד ןופ סעריכס טימ עלעטש א רעטעפ םעד ראפ בָאה
 ..?אה ,טכעלש טינ !שעדיוכ א ןבראק ףלעווצ

 ,טרעדנּוװראפ עמומ יד ךיז טָאה -- ?עלעטש א ראפ סָאװ ---
 :טעברא עגנירג א .לקנעב ןיא ,טפאשלעזעג-טידערק רעזדנוא ןיא --

 ,טנאה רעד וצ ןעגנאלרעד סעּפע ,גנאג א ןייג
 -עטש םיא טיג רֶצ ןוא ,סיפ יד ףא םיוק ךיז טלאה רעטעפ רעד ---

 ,ןפיולמורא ףא סעל
 ךעיוק ןבָאה רע טעװ ,ןסע וצ סָאװ ןבָאה טעו רע זא ,עשָאקשינ --

 | ,ןייגוצמורא
 ןשטנעמ ןייק ראפ טינ ,טַײּפש רענעי ?רעטעפ םעד ןעזעג טסָאה --

 ,ןפיולמורא ןופ רָאג טדער רע ןוא ,טולב טימ ,טכאדעג
 זיא טפול עשירפ .ןטכיראפ ךיז טעװ רע ,סיוא טינ טכאמ סע --

 ,לביטש רעַײא ןיא ןטרָאד טראּפשראפ ןציז יוװ ,םיא ראפ רעסעב
 יד טשיװעג עמומ יד טָאה -- !םעליולעשעניוביר .,ייוועלאה --= |

 ?ענייד עלעטש יד ,ןַײז ןיוש סע טעוװ עשז ןעוו --- .ןגיוא
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 ןופ גנוציז א ןייז ףראד סע ,ןכָאװ רַאּפ א ןרעיוד ךָאנ זומ סָאד ---
 יד ,קיור טַײז רעבָא .ןרעו טקיטעטשאב סע טעװ ...עינעלווארפ רעד

 ,ענעשעק ןיא רימ אב יװ זיא עלעטש |
 -- ,עמָאשענ יד סיורא טעװ ,עמָאכענ יד ןבעלרעד טעװ עמ זיב --

 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג עמומ יד טָאה
 -יא זיא-סעדיוו ןיוש טעוװ ריא .דלודעג ןבָאה זומ עמ ,ןלאפראפ ---

 ,ןכַאװ רַאּפ יד ןּפוטשרעב
 ,טעניבאק ןיא טראּפשראפ ךיז ,קידנעטש יװ ,טָאה ןוא טגָאזעגּפָא
 ,קידנענייוו בוטש ןופ סיורא זיא עמומ יד
 ,ןעמוקעג לָאמ עכעלטע רעדיוו יז זיא ןכָאװ רַאּפ עטסטנעָאנ יד ראפ

 ,ריא וצ סיורא טינ עליפא זיא יקנעלעב 'ה רעבָא
 ןסיו טזָאלעג ריא רע טָאה -- ,ןרעיוד טינ גנאל ןיוש טעוו'ס --

 ,טסניד רעד ךרוד
 קידנטליש ןוא קידנענייוו ,בוטש ןופ סיורא לָאמ סעדעי זיא עמומ יד

 ,סעלָאלק עטיוט טימ קינעמעלּפ םעד

 ,רעמ ךיז טימ ןדירפוצ ןעוועג יקנעלעב 'ה זיא ןגרָאמירפ םענעי
 -לאווראפ רעד ןופ גנוציז א ןעוועג זיא טנװָא ןיא ןטכענ .קידנעטש יו
 םעד ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשאב לעיציפָא זיא סע רעכלעוו ףא ,גנוט
 ,לקנעב ןיא שטנעמ א ראפ ןעמלאק רעטעפ

 ,ךעיומ א ןעיירד ןרעהפוא שטָאכ עינדילז יד םיא טעוװ טציא ,ףָאס א
 ,ָאטיג יז זיא ,יז ףראד עמ ןעוו ,דָארג !רָאי עצראווש ידלא וצ רעבָא
 ...ןגָאזנָא ןקיש ןדייס

 םעד ןגָאזנָא ןייג ןיילא רָאג טעװ רע לאפעגנייא םיא זיא םעצולּפ
 טינ זיא'ס ּוװ ,ןטרָאד זא ,ןעז עקאט ייז ןלָאז .ערוסב עטוג יד רעטעפ
 א ןשטנעמ א ןָאט וצ רעווש טינ רָאג םיא זיא ,ןּפיצנירּפ ענַײז ןגעק
 .עוויוט
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 -עפ םאב ןעוועג טינ קיצנאווצ רָאי א עדאווא ןיוש זיא יקנעלעב 'ה

 רעד ןופ .טניוװ רע ּוװ ,טסּוװעג טינ טארוקא עליפא טָאה רע .רעט

 -עמא, ףא ץלא ךָאנ ןעניווװ ייז זא ,טקנעדעג זיולב רע טָאה דייר סעמומ

 רעשיטָאטש רעצנאג רעד טניוװ סע ּוװ ,טָאטש לייט רעד -- "עקיר

 ,ייז וצ ןגערפרעד ןיוש ךיז טעװו רע .סיוא טינ טכאמ סע רעבָא .סעלאד

 ,ןעמוק ייז וצ ןיילא טצוװ רע ןעוו ,ךיוא ןָאט שָאנאה עקאט ייז טעװ סע

 -ראפ ,טינ טלעג ןייק טסָאק סע זא ןוא ,טכארטעג ןדירפוצ יקנעלעב טָאה

 לןטאשראפ טינ ךעור-סעכאנ םעד ייז רע לָאז סָאװ

 סָאד ןעמונעג רע טָאה ,לטנאמדָאגנעראמ ןעיורג-לקנוט םעד ןָאטעגנָא

 ףא טזָאלעגקעװא ךיז ןוא ,שקלאג רענרעבליז רעד טימ לקעטש עצראווש

 .רעטעפ םעד ןכוזפוא "עקירעמא;?
 -דנעצ רָאּפ יד ראפ ןטיבעגרעביא טינ טאמיק ךיז טָאה "*עקירעמא;

 .ןעוועג טינ ןטרָאד זיא יקנעלעב סָאװ ,רָאי קיל

 ,ענירג טימ ןוא םורק ,לָאמש ןעוועג ךעלסעג יד ןענַיז ,טלמעד יװ

 -ירעגּפָא ;ומאט ןעוועג זיא'ס שטָאכ ,ןטימניא סעקטָאלב עטלמישראפ'

 -גייא עקנארק טימ עקינייא ,רעדניק עסעװרָאב ןוא עטעקאנ-בלאה ,ענעס

 א ןיא ןגילפ יװ ,טעמושזעג ןבָאה ,ךעלּפעק עניירמוא טימ רעדָא ךעל

 ,ךעלדמעה יד ןופ ךעלקע יד ראפ ןטייווצ םעד רענייא קידנטלאה ,עקטאי

 -פוא ,סעקישטבערעשז עגנוי יד יװ ,ּפָאלאג ןיא ןגָארטעג ךיז ייז ןבָאה

 טליּפשעג סאג ןטימניא ןבָאה ערעדנא .למיה ןֹויב ביוטש א קידנבייה

 ,ךעלּפענק ןיא -- טנאוו א וצ ךיז קידנעילוטוצ רעדָא ,סעטנאלּפ ןיא

 ךעלעדיימ עקירָאיפלעװצ-ןעצ .ךעיוק ןצנאג ןטימ *רעייג , םעד קידנקאה

 קידנגייברעביא ,ןענַײז ןגיוא יד רעביא ךעלרעה עטרעטנָאלּפעצ טימ

 -עפייא עטערָאמראפ ,עכיילב ,עקיכַײב טימ ןענאטשעג ,רעטניהא ךיז

 -רָאנש ,ןוא טנעה יד ףא -- ךעלרעטסעווש רעדָא ךעלרעדירב -- ךעל

 ליּפש רעד וצ ךיז טקוקעגוצ ,ךעלזענ עטרעּפמוילשראפ יד טימ קידנעכ

 טָאטש ןיא טלַײעג ךיז ןבָאה קעז עקידייל טימ ןדִיי .ךעלגנַיי יד ןופ

 ןגיוא עקידנרערט .טימ ענעדִיי עטלא ןא ;סעטאמש ןוא רענייב ןביילק

 -עטאק א ,ךעלעּפע ענירג ןשיוק ערעווש ייווצ רעטנוא ןגיובעג ךיז טָאה
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 ןטימ ןוא עציילּפ ןפא עקנירעטאק ןַײז טימ ןזָאלעג ךיז טָאה קישטשניר
 .אכ א ןופ ךאד א ףא ירא טָאטש ןיא לגַײטש ןיא יגוּפָאּפ םענירג
 א ןסעזעג זיא ,סענעוורעב טימ ןטַײז עלא ןופ טראּפשעגרעטנוא ,עקּפול
 טימ ךאד ןטלא םעד טעטאלעג ןוא דרָאב רעטאוועשטָאלק א טימ דיי
 -עג זיא ךיוב ןקיציּפש םענעסיראפ א טימ ענעדִיי א ;ךעלדניש עַײנ
 רעמע ןלופ א ןּפעלשסיורא ךיז טרעטאמעג ןוא םענורב ןבענ ןענאטש
 ןופ ןדישראפ יוזא ןוא ערומכ ,טנלע ,םערָא יוזא ָאד זיא ץלא ,רעסאוו
 ּווװ ,טָאטש לייט םענעי ןיא טניווועג זיא גיוא סיקנעלעב סָאװ וצ ,םעד
 | ,..טניוװ רע

 טונימ רעקיטציא רעד ןופ סעגַײד טימ רָאנ ָאד ןבעל ןשטנעמ יד,
 יקנעלעב טָאה -- .."ןבעל רעסעב א ראפ ןשינעפרעדאב םוש ןָא ןוא
 | ,טכארטעג

 ;ליפעג קידנעייווצ א ןיקנעלעב ןיא טקעוורעד טָאה ןבעל עטנלע סָאד
 ענַיז ךיז ןענַאמרעד וצ םענעגנָא טינ ןעוועג םיא זיא טַײז ןייא ןופ
 זיא ,םעסָאי רעסעוורָאב ןוא רענעסירעגּפָא ןא ,רע ןעוו ,ןרָאי-רעדניק
 ,ןטניה ןופ ןוא טגרָאפנופ לדמעה ןופ לקע ןטימ ןפָאלעגמורא ךיוא ָאד
 -עג טָאה סָאװ ,לטיה ןטקורענּפָארא ,,ןרעיוא יד רעביא ,ןסיורג א ןיא
 טייז רעטייווצ רעד ןופ .ּפָאק ןַײז ףא "לדניורק,, סָאד ןקעדראפ טפראד
 -רעד סעכיוק ענעגייא טימ טָאה רע סָאװ ,ץלָאטש א טליפעג רע טָאה
 ,עגיירדאמ עכיוה אזא טכיירג

 עטסעפ ענייז טָאה ןוא טבערטש רע סָאװ וצ ,טסייו שטנעמ א זא;
 ,רע טָאה --- ,"ליצ ןַײז וצ ןגָאלשרעד קידנעטש ךיז רע טעװ ,ןּפיצנירּפ
 ,טרעלקעג ,ןיילא ךיז טימ ןדירפוצ

 -עגּפָא ךיז רע טָאה --- "?ןבילקראפ ץעגרע ךיז ייז ןבָאה עשז ּוװ;
 | ,ןעקנאדעג ענייז ןופ ןסיר

 . ןצראווש א טימ ןפָאלעג זיא סָאװ ,לגנִיי סעװרָאב א קידנלעטשּפָא
 "ייוצ רעד ןיא גנירעה ןטעקאנ א טימ ןוא טנאה ןייא ןיא טיורב לבעל
 :ןַאטעג גערפ א רע טָאה ,טנאה רעט

 ?סעצייר ןעמלאק ָאד טניוװ ּוװ ,רעשפע טסייוו ,עלעגנִיי ,רָאנ גָאז ---

13 



 ,לסעג סרעכאמקירטש ןיא ?רעװעלשידאי רעד ?סעצַײר ןעמלאק --
 ןופ סָאװ ,לסעג עטייווצ סָאד ,ָא-ןטרָאד ָאיִזָא ,םענורב-דָאר םעד אב
 -- ,סקניל ןזיוועגנָא רע טָאה -- ,גנירעה םעד טלאה ךיא ּוװ ,טנאה רעד
 טלאה ךיא ּוװ ,טַײז רערעדנא רעד ןיא ןעמענ ךיז ריא טעצװ ןטרָאד ןוא
 | ,טיורב לבעל סָאד

 ןופ ןעוו ,גנירעה ןופ סָאװ ,לסעג םאב ןעוועג ןיוש זיא יקנעלעב
 ךַײלג .רעמָאי רעכעלקערש א ןסירעגסיורא לָאמאטימ ךיז טָאה טרָאד
 ןענַײז סע רעכלעוו ךָאנ ,עַײװעל א ןזיוואב לסעג ןופ ךיז טָאה םעדכָאנ
 -רעד יירד ןוא ןגיוא יד רעביא עליישטאפ א טימ ענעדַיי א ןעגנאגעגכָאנ
 ןוא לָאק ןפא טרעמָאיעג םענייניא עלא ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ענעסקאוו
 ,רָאי ףלעווצ זיב סקעז ןופ ,רעדניק עניילק ריפ ...טלעוו יד טגיילעגנייא
 ןרָאפעג זיא סָאװ ,עלָאגא רעצראווש רעד ךָאנ קידנפיולכָאנ בלאה ,ןבָאה
 יו ,טעשטשיּפעג ןוא טצכולשעג ,ךעלסיפ עניילק ערעייז ראפ ךיג וצ
 .ךעלצעק עקירעגנוה עטזָאלרָאװראפ

 טָאה ,עַײװעל רעד ךָאנ ןעגנאגעגכָאנ זיא סָאװ ,םעליוא רעניילק רעד
 -רעטנוא ןבָאה רעבייוו רָאּפ א .טצכערקעגרעטנוא ןוא טצפיזעגרעטנוא
 -אמעג ךיוא ןוא טנעה יד רעטנוא ענָאמלא עקידנרעמָאי יד ןטלאהעג
 ...ןענייוו ךיז טרעט

 טסנרע ,קיטעמוא ןא טכאמעג יקנעלעב 'ה טָאה ,עייוועל א ןעזרעד
 זיא ןוא סאג ןטימ ןפא עקדאלק רענרעצליה רעד ןופ ּפָארא זיא ,םענָאּפ
 רעשידִיי רעטלא רעד טרעדָאפ סע יװ ,רעטיילגאב יד וצ ןענאטשעגוצ
 ,געהנימ

 "ראפ ,ךיוא עווצימ א ןבָאה גנאג ןייא ןיא ,טירט עכעלטע ןײגכָאנ,
 | ,,,"טיב סָאװ

 ןדִיי א טגערפעג ליטש רע טָאה -- ?ןברָאטשעג סע זיא רעוו --
 ,םיא ןבענ ןעגנאגעג זיא סָאװ

 -ָאטעגנָא ןַײפ ,ןטאלג ,םענייר םעד ףא ןָאטעג קוק א טָאה דיי רעד
 ןיא רעדמערפ א זיא סָאד זא ,קידנענעקרעד ךַײלג ,ןוא ןיושראּפ םענענ
 :טרעפטנעעג רע טָאה ,טנגעג רעד
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 ...רעלקעמ א ,סעצייר ןעמלאק ,רענייא --
 ,ןבילבעג ןייטש קידנליוו טינ זיא יקנעלעב 'ה
 !?ריא טגָאז רעוו ,אה ---
 ..טינ סיוועג םיא טנעק ריא ,סעצייר ןעמלאק רעסיוועג א ---
 טָא זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא .קערש א טּפאכעגנָא טָאה ןיקנעלעב 'ה

 ,סאג ןטימניא לאדנאקס א םיא טכאמ ןוא עמומ יד םיא טעזרעד דלאב
 ,ןַײז ףוא ןאד םיא טימ ךָאד טעװ טָאטש יד ...עַײװעל רעד אב ,ָאד עקאט

 -פורא קירוצ ךיז רע טָאה ,םעליוא ןשיווצ ןופ ךִיז קידנשטילגסיורא

 ןטשרע םעד ןיא ךיז טּפאכעגנַיײרא ,ראוטָארט םענרעצליה ןפא טּפאכעג
 ,טָאטש ןיא קעווא טירט עכיג טימ ןוא ?סעג ןטסטנעָאנ

 םעד ןגױצעגּפָא יירפ רע טָאה -- !רָאי עצראווש ידלא וצ ,ופ ---
 וד ?לאפנייא ןא ןעזעג --- .ענָאקאס ןופ סיורא זיא רע רַאנ יוװ ,םעטָא
 ןיוש זיא ץלא זא ןוא ,ןגעווטרעייזנופ ךיז טסקעסייא וד ,טסעשטָאּפָאלכ
 -נירּפ ןעמ רָאט ןצּפאק א !קעווא רָאג טבראטש ןוא רע טמענ ,קיטראפ
 ..ןָאט טינ עוויוט ןייק לָאמניײק לעיּפיצ
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 קַײרטש רעטשרע רעד

 ,רעקיצײלּפטײרב א ,סקווװ ןלעטימ ןופ רעכע

 עלופ יד םורא דרָאב "רעשגפור; א טימ

 גנאג ןרעכיז ןוא ןטיירב א טימ ,ןקאב עטיור

 טימ יא ןדירפוצ זיא סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ

 ץעווארק עילַאפ זיא ,טלעוו רעד טימ יא ךיז

 "יינש ןשידִיי ןטנאקאב ןטלא רעזדנוא ףא ןעוועג ךעלנע טינ רָאה ןייק

 | .ןצּפאק ןכעליירפ רעבָא ,ןקירעגנוה םעד -- לרעד

 ןעועג זיא רע -- רעדַײנש א יבא ןעוועג טינ זיא ץעווארק עילָאפ

 -ָאו יא יקסטאטש ,יקסמאד יא יָאקסשזומ, -- רעדַײנש רעשיצירּפ א
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 יד ןדלָאמעג טיירב ,דליב ןוא טרָאװ ןיא ,ןבָאה סע סָאװ ןגעוו --- ,"ינעי
 ,טאטשראוו ןייז ןיא גנאגניירא םאב ןדליש

 ,ןקאב עטר טימ ןאמרעגנוי א טקוקעגּפָארא טָאה דליש ןייא ןופ
 רעדניליצ א טימ ןוא ןזיוה עווָאקסאּפ ןיא ,סעּפאילק טימ עקטיזיוו א ןיא
 טלכיימשעגרעטנורא ,דליש רעטייווצ רעד ןופ ,טָאה רעבינגעק .ּפָאק ןפא
 רעגנאל א טימ דיילק םענירג א ןיא עמאד עטנאגעלע רעקינייװ טינ א
 דליש א ףא עמאד א ראפ עליפא זיא סָאװ ,עטלָאקעד א טימ ןוא עּפעלש
 זיא טייהנייש רעדנָאלב רעד ןופ טנאה ןייא ףא .ףיט וצ לסיב א ןעוועג
 א ןטלאהעג יז טָאה טנאה רעטייווצ רעד ןיא ,לטנאמנגער א ןעגנאהעג
 -- ץּלא ןעמ טיינ ָאד זא ,ןסיוו ןזָאל טפראדעג טָאה סָאװ ,לשטַײב-טַײר
 ןיושראּפ רעשירעטילימ רעווארב א .לטנאמנגער א זיב דיילק-לאב א ןופ
 טברא יד רעביא ענירעלעּפ א טימ לעניש ?ןקסװעַײלָאקינ, א ןיא
 קילב ןשינָאלואג א טימ טָאה רענלָאק ןוָארבָאב ןסיורג א טימ ןוא
 טיג ,ךיז טכאד ,טָא-טָא -- דליש רעטירד רעד ןופ טקוקעג גנערטש
 ,.."!טאשט-לָאמ,, רעדָא "!ָאנרררימס; :עשטיר א רע

 -ץציו א ןוא ןלאדעמ טימ ןעגנאהאב ,רידנומ רעשירעטילימ א
 -עמ עקראטש ףא ןגױצעגנָא עדייב ,ּפענק ענרעבליז טימ רידנומ
 רעטרעפ רעד ףא טנדרָאעגנַײא דנאנעבלאז ךיז ןבָאה ,ןטסורב עשרענ
 ,דליש

 רעד ןיא שזא ןכאמ טזָאלעג טָאה עילָאפ סָאװ ,ןדליש עקיזָאד יד
 ןופ שינעפרעדאב א רעמ ןעוועג ,ךעלטנגייא ,ןענַײז ,טָאטש-עינרעבוג
 עילָאפ .טַײקידנעװטױנ עכעלטפעשעג א יוװ ,רוטאנ רעשירעלטסגיק ןַײז
 רענייא רעדעי .טקיטיינעג טינ סעמאלקער ןייק ןיא ךיז טָאה ץעווארק
 אב זא ,טסוװעג ךיוא יװא טָאה טנגעגמוא רעד ןיא ןוא טָאטש ןיא
 ןופ רעדָא םענעגייא ןופ --- ןלעטשאב ךיז ןעמ ןָאק ץעווארק עילָאפ
 ץראה סָאד סָאװ "עשידנעלסיוא ןוא עשידנעלניא; --- ףָאטש סרעדיינש
 -ילימ א זיב ןזיוה עווָאקטאפ ןופ ,רידנומ א זיב עקטיזיוו א ןופ :טסולג
 רעכלעוו ןיא ,עקנָאזאמא ןא זיב דיילק-עּפוכ א ןופ ,לעניש ןשירעט
 סָאװ ,ןדליש יד .קידנטַײר ןרָאפ רעטכעט עטַײשראפ טקעלאשראמ םעד
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 ףא בוטש רענייפ ןַײז ןופ טנאוו עטשרעדָאפ עצנאג יד ןעמונראפ ןבָאה
 ןופ לייט א יוװ רעמ טינ ןעוועג ןענַײז ,טָאטש רעד ןופ סאג-טּפיוה רעד
 -ָאק יד יװ ,ןסמיזעג עטצינשעג יד יװ טָא ,זיוה ןַײז ףא גנוצוּפאב רעד
 "עו עטבראפעג סָאד יו ,קענאג ןטזָאלגאב םעד ןיא ךעלבייש עטריל
 ,ךאד ץיּפש ןפא לדנעה-רעט

 ןופ רעבָאהביל רעסיורג א ןעוועג עוועטעב זיא ץעווארק .עילָאפ = |
 טימ טעװעקיּפעגנָא ,ייזומ א יװ ,זיא בוטש ןַיז .טאנעצעמ א ןוא טסנוק
 -אב ןוא עטלכיימשעצ ,עקידמענעּפטיױר ,ענעמייל טימ :קרעוו-טסנוק
 טימ ןוא טנעה יד ןיא ןעלפוק-ריב עקידנעמיוש טימ ןשטַײד עטלצימ
 עשינעילאטיא ענעסּפיג טימ ;רעלַײמ יד ןיא סעקעביצ-עקלויל עגנאל
 סעקעשאד יד טימ ךעלעטיה ןיא ,ךעלזייה עטעטאלראפ ןיא ךעלגנִיי
 טימ :ךעלכלַײמ יד ןיא ךעלסעריּפאּפ יד טימ ןוא טַײז א ןָא טיירדראפ
 ענעטָאקארעט טימ ,ןדנאפלעה ענרענייטש טימ ,ךעלטניה ענעַײלעצרָאּפ
 רעדליב טימ ,סרעגייז-עקשוקוק טימ ,ןקָאז ןקירטש סָאװ ,סעקשטיטלא
 א טימ טרָאפ :ערָאיפעטנַאמ עשיומ, :רעגייטשא יװ ,ןרויווארג ןוא
 "וזעמ,/ ,"סעריוד ירד, ,*עירָאטקיװ עקלאמ רעשילגנע רעד וצ טיזיוו

 ךָאנ ןוא ,םירכָאס ראפ דליב-לקסאהרעסומ א -- "טידערק ןוא ןעמ

 סעיסענ ענַײז סייב עטפיוקעגפוא זייוװכעלסיב ,קרעוו-טסנוק עכלעזא
 | .ועשאמָאט ןוא קָאטסילאיב ,זדָאל ןייק עריוכס ךָאנ

 ,טסנוק וצ עביל ןַײז טּפעשעגסיױא טינ ךיז טָאה טימרעד רָאנ
 -- ןרָאיטקא עגטָאכעּפ עכעלטע טעשזדנָאלבראפ טָאטש ןיא ןבָאה

 זיא -- ,רעטאעט ןשידִיי ןקידגרעדנאוו םענעטָאשעצ א ןופ לטשער א

 ןבעג ,זיוה ןיא ךיז וצ ייז ןעמענוצניירא רעטשרע רעד ןעוועג עילָאפ

 ףא שינעביולרעד א קינוארּפסיא םאב ןלעיױוּפסױא ,ןעקנירט ןוא ןסע ייז

 ןַײז וװערָא ,עּפורט *רעשטַײד-שידִיי, רעד ןופ ןעלקאטקעּפס עכעלטע

 םעד טסיזמוא ןעמוקאב ,ןשיפא ראפ יירעקורד ןיא ןווָארבאי אב ייז ראפ

 ריט רעד אב ןייטש ןיילא ,ןעגנולעטשרָאפ יד ראפ ָאּפעד םענראשזָאּפ

 ,ּפָארטנאליפ רעטסּוװאב א --ערָאיפעטנַאמ עשיומ 1
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 ןיא טלָאצעג ןָא לָאז םעליוא טפלעה א ןופ רעמ זא ,ןבעג גנוטכא ןוא
 עפורט יד זא ,טגיילעג ןבעל סָאד טָאה רע ,ץרוק ,ןַיײרא טינ רעטאעט
 ,סופוצ -- ,ןעמוקעג זיא יז יוװ ,יוזא טָאטש ןופ קעווא טינ לָאז

 -ָאזאכ עצנאג יד ,םייחא ךיז וצ יו םיא וצ ןרָאפראפ ןענייז םינָאזאכ
 ןוא ןסע טימ זא ,טסּוװעג טָאה --- ןילָאװ זיב עטיל ןופ --- טלעוו עשינ
 ןעילָאפ אב ןעמ זיא ,םירעריושעמ ערוועכ ראפ ַײס ,ךיז ראפ יַײס ,עריד
 ךיז רע טפיוק ,ןעילָאפ וצ ןרָאפראפ טינ ןווורּפ רענייא לָאז ,טגרָאזראפ
 טעװ סנַײז ןענוואד סָאד זא ,ערָאװס א ןוא .ןבעל ןצנאג ןפא עניוס א
 ,ןייגכרוד טינ לאדנאקס א ןָא ןיוש

 א ,רעזַײה יד רעביא רעביכ ןַײז ןגָארטעגמורא טָאה סָאװ ,לווער א
 -נאוו א ןופ עקרעטַײר א ,עלאק עמערָא ןא ,דיגאמ רעטעשזדנָאלבראפ
 ןּפָארט א ךָאנ טצכעל סָאװ ,רעקיש א קינװַאנישט א ,קריצ ןקידנרעד
 ןוא עריוטדעמלאט יד ,ַײרעּפױז רעקיגָאטליפ א ךָאנ ךיז ןעַײכטָא וצ
 יד ןוא דָאב-טָאטש יד ,עווישעי יד ,"עדנאמָאק ענראשזָאּפ ענלָאװ;
 -עג ץעווארק עילָאפ אב ךיז טָאה ןעמעלא ראפ ןוא ץלא ףא -- זיולק
 | ,לברעק א ןענופ

 ןוא טאנעצעמ א ןַײז וצ ןעניגראפ טנָאקעג ךיז טָאה ץעווארק עילָאפ
 ,טָאטש ןיא עווטסלאשטאנ ץנאג טיינאב טָאה רע סָאװ רעסיוא :עקָאדצלאב
 -כעוו יד ,עִיװָאדַארָאג יד ןדיילקאב ףא ןדאירדָאּפ ןעמונעג ךָאנ רע טָאה
 ןופ ןרעירוק יד ןוא רעשעלרעַײּפ עשיטָאטש יד ,עסיפט רעד ןופ רעט
 ."עיװטסטוסירּפ רעקסנַיַאװ; רעד

 -עג ,רָאי קידכעלַײק א טעברא טימ ןעוועג ןפרָאװראפ זיא עילָאפ
 -עג ףלעווציןעצ ערעסָאװ טימ לקירבאפ ץנאג א ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,טריפ
 טעברא ערעטסָארּפ טָאה רע סָאװ ץוכא ,ךעלגנִיי-ןרעל עכעלטע ןוא ןלעז
 ,םייחא ,"סעקינּפולאכ, יד ,ךעלרעדיינש עמערָא יד ןבעגעגסיורא

 שטנעמ רענעגייא ןא ,םיצירּפ וצ רעייגניירא ןא ןעוועג זיא עילָאפ
 -ישט עניילק .קינווארפסיא םאב רעטױרטראפנָא ןא ,עווטסלאשטאנ אב
 ןבָאה סָאװ ,םיצירּפ עטמערָאראפ ןוא עיזאנמיג ןופ רערעל ,סעקינוװָאנ
 עליפא םיא ןבָאה ,סעוויוכ טלָאצעג טכעלש ןוא גרָאב ףא טיינעג םיא אב
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 עג עשידִיי ףא םיסָאבאש ןיא םיא וצ ןעמוק וצ דעװָאק םעד ןָאטעגנָא
 ,ןפנארב ןשיסור טימ שיפ עטליפ

 -עג ךיוא ןיוש עילָאפ זיא עווטסלאשטאנ טימ טַײקטנעָאנ ןייז בילוצ
 ןיא דניק א ןכאמניירא טפראדעג דיי א טָאה .רעכאמ לקיטש א ןעוו
 ,עפיירס רעטקיטכעדראפ א ןגעוו לבליב א ןופ ךיז ןכאמסיורא ,עיזאנמיג
 א טָאטש אב ןעמענ ,ןכאז-וויזירּפ ןיא עוויוט א ,לָאקָאטָארּפ א ןביירעצ
 ןעמ טָאה -- ,ןעיניא ןלעדייא רעדנא ןא סעּפע ןריפכרוד יצ לדאירדָאּפ
 עילַאפ ןוא ,ףראד עמ ּוװ טרָאװ א ןפראווראפ לָאז רע ,ןעילָאפ ןטעבעג
 .ןָאק עמ סָאװ ןָאטעג טָאה

 טוט רע .ןעמונעג טינ סעוויוט עכלעזא ראפ עילָאפ טָאה טלעג ןייק
 ביל עוועטעב טָאה רע לַײװ ןוא ןגעוו עווצימ ןופ ,טגָאזעג רע טָאה ,סע
 ביל ןבָאה "יז , ,סעווצימ ןופ טינ ןטלאה "יז, רָאנ .עוויוט א ןדִיי א ןָאט
 - לפיוו ,טצאשעגּפָא ךַײלג ןלאפ עכלעזא ןיא טָאה עילָאפ ןוא ,לברעק א
 ,ןטסָאק ףראד סָאד ךערע ןא

 זיא עקעּפָאק עשידִיי א .ןיילא ךיז ראפ יװ ןעגניד ךיז לעװ ךיא --
 סע ךיז טעװ ,רעמ לבור עכעלטע טימ רעכַײלג רָאנ ,רעַײט רימ אב
 / .רעסעב ךיז טרָאפ ,טוג טרימש עמ זא ...ןריפכרוד ןזָאל רעכיג

 -עמ ןצראה ןיא ןבָאה םיטאבעלאב ענייש ,םיסָאכויעמ ןדִיי שטָאכ ןוא
 -נופ םיא ייז ןבָאה ,קורעדַײנש םענערָאװעג ךַײר םעד טכאמעג לטאוו
 םיא טימ ןסעזעג ןוא *לעָאפער בער, ןפורעג ןגיוא יד ןיא ןגעווטסעד
 ,םינָאיניא עשלָאהַאק עלא ןיא שיט ןייא אב

 -דָאּפ רעמ ,טינ רעדַײנש ןייק רָאג ךָאד רע זיא ,טליוו ריא זא ---

 -ראפ םינָאטכאי עקידעװַײג ,ןדִיי ענייש ןבָאה -- ,רעדַײנש יו קישטאר
 .עוויווס רעלעדייא רעייז ןיא רעדַײנש א ןופ טַײהנזעװנָא יד טרעפטנע

 טנאה רעד ןיא לדָאנ ןייק ןטלאהעג טינ רעשפע ןיוש טָאה רענעי --
 .ןשטגעמ םיא ףא ןטעברא סע .ןעוו ךיא סייוו ןופ

 !טנאה ענעּפָא ןא טרָאפ ןוא ---
 -עג רערעדעי טָאה -- ,עווטסלאשטאנ אב עוויוט א לָאמא טוט ןוא --

 | | ,סוכז רעדנוזאב א םיא ףא טכוז
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 טכוזעג טיגנ סעיכָאז ןייק םיא ףא ןבָאה שנַײז רעטשברא יד זיולב

 יד רעטנוא סינ ,ןגיוא יד ןיא טינ -- דעװָאק ןַײז טעווענאשעג טינ ןוא

 .ןגיוא

 ןיא רעקיצנייא רעד ןוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ץעווארק עילַאפ

 .טעברא-קיטש טאטשראוו ןיא ךיז אב טריפעגנייא טָאה סָאװ ,טָאטש

 -- ,ךיז ראפ סָאבעלאב ךייא ןופ רערעדעי זיא טעברא-קיטש אב ---

 -געל אש א וטסציז ,וטסליװ -- ,ןלעצזעג ענייז טדערעגנייא עילַאּפ טָאה

 סעבאש וטסכאמ ,טינ וטסליו ;ןדליג ןקירעביא ןא טטנידראפ ןוא רעג

 יצב ךַײא טעװו טעברא-קיטש וזא ,ןעז ט'ריא ,ךייא טרא סָאװ .סנטייצאב

 לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד טינ םאטס זיא ץעווארק עילָאפ ןוא ,ןעניול רעס

 | .ןעדווירק ןצעמע
 ןשנייז יי וא .,ןעזעגמורא רעטעברא יד ךיז ןבָאה ןכיגניא רעבָא

 ןעמעו אב טרענעלקראפ ךיז טָאה טסגידראפ רעד .טעדווירקעג קראטש

 "צג טָאה עילַאֿפ ,.לטירד ץנאג א ףא ןעמעוו אב ןוא קעלייכטרעפ א ףא

 לרעסעמ ןטימ ריפ א זיא ,יוזא טינ סעּפע ,*טרָאס יוורעפ; טעברא טנָאמ

 םעד ףרָאװ א ןוא ץאל א פָארא זיב ןביוא ןופ ףוא ןערט א ,טָאנ ןרעביא

 | ;ןיירא םענַאּפ ןיא רעטעברא

 .םינאסאכ עשיפרָאד ראפ ןעיינ וטסעוװ יוזא !רעביא ךאמ ,אנ ---

 םיצירּפ ראפ -- ךעלעדיי עטעּפירדראפ ראפ טינ טיינ ץעווארק עילָאפ

 טעברא סיורא ךיא זָאל טאטשראוו ןַײמ ןופ !עווטסלאשטאנ ראפ ,רע טייג

 !טרָאס יוורעפ רָאנ

 ,טלָאצעג טינ ,ךיז טייטשראפ ,רע טָאה ןכאמרעביא ראפ

 םיא טסָאק עס ,ןכאמרעביא לָאמ יירד ל'כיא זא ,םיא טרא סָאװ ---

 ?סָאװ ,סעּפע

 ,טנרָאװאב ןיוש ךָאד רע זיא ענויאכ-גָאט ןַײז טימ ---

 ,טעכיוא סעוװָאדענ ענייש טימ ךיז ןעגייפסיוא ףא עליפא --

 .ייענעשעק טמענעי ףא עקָאדצלאב א --

 -מעּפ םעד ןיא ךעור א ,ךיז רע טלעטש טיירב ךיז טלעטש רע ---

 .רעצרעה יד טליקעג רעטעברא יד ןבָאה -- !יירא ןטאט סקיּפ
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 -ַאפ ןשיוצ רעקיניזטסוװאב עמאס רעד ,לגיופ רעראד עקמיולש
 סעיצקעל יד ןופ רערעהוצ עטסקיסַײלּפ יד ןופ רענייא ,ןלעזעג סעיל
 -מוא םעניא ןרָאװעג טנעיילעג ןענייז סָאװ ,עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןגעוו
 ענייז ראפ ןרעלקרעד טוװרּפעג לָאמ ןייא טינ טָאה ,לזיײרק ןלאגעל
 -אב רעייז ןופ סוהעמ ןשירָאטאטאולּפסקע םעד טאטשראוו ןיא םירייוואכ
 ,רעטעברא יד ,ייז סָאװ ,טרעװרעמ םעד ןופ טבעל רעכלעוו ,סָאבעל
 ןיא רעטעברא רעטסטלע רעד ,סעשָאװד למיז רָאנ ,ןַיירא םיא ןעגנערב
 יו ,לדרעב רעטיש א טימ לשטנעמ טנקירטעגסיוא ןא --- ,טאטשראוו
 ןלירב רעטניה ןגיוא עקנארק עטערומשזראפ טימ ןוא ,יורטש ןקורט ןופ
 עטנרעלעג סעקמיולש ןדַײלראפ טינ ןָאק -- ,רעזעלג עטלּפָאד טימ
 ,רעטרעוו

 -יוצנארפ ןוא ןייטאל ןַײד טימ עקלמראי א רימ וטסיירד סָאװ --
 ל'כיא !טרעוורעמש-טרעוװרעמ ,רעטאטאמש:-רעטאטָאלּפסקע ?סָאװ שיז
 א :זיא רע סָאװ ןוא זיא עקלָאפ רעוװ ,ןשָאלעמאמ טסָארּפ ןיא ןגָאז ריד
 ןוא רעסָאמ א ,רעקעלרעטנוא ןא ןוא לאכאנ א ,שטעלָאװס א ןוא ךראּפ
 -רא טארב-שאנ א ראפ עקטָאכעשט א ןוא עקוואיּפ א ,קינמאדעבעטאי א
 ןָא ,רעלעט ןפא יװ ,ןעקלָאפ ןצנאג םעד ריד וטסָאה טָא --- רערָאטעב
 !זיוצנארפ ןָא ןוא ןייטאל

 ףא ןרעטש זופ קירוצ ןלאט - ןלירב יד ןוא ,ּפָאק ןטימ לסיירט א
 ,זָאנ רעד |

 ,ןדירפוצ זיא ערוועכ
 | ,טערטרַאּפ א ףא יו ,ןעקלָאפ טלָאמעגּפָא !למיז ,יַיא ---
 םעדָאפ א קידנעיצנַײרא ,ןֹוא ןגיוא עילאק יד טערומשזראפ למיז

 רעקינייװ טינ רעבָא ,סעמכָאכ ןָא ןיוש ,רעטַײװ רע טדער ,לדָאנ ןיא

 :טרעטיבראפ
 סָאװ ןוא .שיט ןפא ןעקלָאפ אב ,ָא-ָאד-ָא טָא ךיא ץיז רָאי ןצפופ ---

 'וענאג עקלָאפ טָאה סָאװ ןוא ,רָאי ןצפופ יד ראפ טבעלעגנָא ךיא בָאה

 טימ ,סענאיּפ טימ ,לבעמ טימ בוטש עסיורג א טגָאמראפ רע .טבעלעגנָא
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 ךיא ןוא !סָאװ םיא טסייו ערעילָאכ יד טימ ,סעניטראק טימ ,סענאוויד
 !גָאלוצ ןטסיזמוא ןא ןגיוא עילאק ןוא עקטָאכאשט טימ ןדירעמ גָאמראפ
 ןוא ,ךעלמיצירּפ יד יװ ,עיזאנמיג ןיא ךיז ןענרעל ךעלגניי סעקלָאפ
 סיורא טייג בייוו סעקלָאפ ;עריוטדעמלאט ןיא עסעװרָאב ןפיול ענַײמ
 טָאה עבָאד ןַײמ ןוא ,עטערָארס א יו טצוּפעגסיױא ךָאװ ןטימניא עליפא
 -ייז עקלָאפ ןוא ךיא ...סעבאש עליפא ןקעדוצ בַײל סָאד סָאװ טימ טינ
 -אכ ןרָאװעג רָאי קיצרעפ ןוא ייווצ --- ןרָאי ענייא ןיא עדייב רימ ןענ
 אב עכַאלעמ יד טנרעלעג ךיז טַײצ ןייא ןיא עדייב -- ,סעקוס דעיומעל
 !טוא עז ךיא יו ןוא ,טעסיוא טעז עקלָאפ יו ,טעז ןוא ,סלדניירב עשָאי
 ,רעטאלג א ,רעטאז א !םיא ןופ ךָאד טניר ץלאמש םיא ןופ ךָאד טניר'ס
 ןוא !לארענעי א אב יװ דרָאב א טימ ,ךיוב א טימ ,רעטעשאּפעגסיױא ןא
 ןוא ?טיב טימ לדרעב ןעיורטש ןַײז פוצ א למיז טיג -- !סָאװ רימ אב
 טריזילַאבמיס טלָאװ לדרעב קיבראפיורטש סָאד טָא יװ ,גנוטכאראפ
 ,םענַײז סעלאד ןצנאג םעד

 עלייו א למיז טיינ ,טעברא לקיטש ןרעביא ןגיובעגנָא קירעדינ
 םורא ץלא ,קיטנָאק ,ךיז ןעיירד ענייז ןעקנאדעג יד רָאנ .קידנגייווש
 : ,טרָא ןטקעטײװעגנָא םעד

 -רעביא טינ רָאג טלָאװ רע יו ,זָא רעדיוו רע טבייה -- ,רעשַייב --
 ףא ןרָאפעגקעװא זיא ווענאג עקלָאפ רעשייב --- ,סעומש םעד ןסירעג
 ךיז ט'רע זא ,ןגיל א טימ קירוצ ןעמוקעג זיא ןוא וועשראוו ןייק רָאי א
 --- וואלסערב ןיא יצ עימעדאקא רענילרעב א ןיא יירעדיינשוצ טנרעלעג
 ודנוא ןופ ןיוש רע געמ ?סָאװ רעבירעד זיא !םיא טסייוו ערעילָאכ יד
 טעברא לקיטש א טעכיוא טציא ךָאנ ךאמ'כ ?ןעװעטָאמטסיױא סעקשיק יד
 ןייק ןוא ןעוועג טינ וועשראוו ןיא ןיב ךיא שטָאכ ,םיא ןופ רעסעב
  ,טכארטעגסיוא טינ סעימעדאקא רענילרעב ןגעוו טנגיל
 -עב טאטשראוו ןיא רעטעברא יד וצ ןעייגרעד דייר עטעשַאּפ סלמיז = |
 ייימעגלא ןא ןָא ךיז טבייה סע .רעטרעוו עטנרעלעג סעקמיולש יװ רעס
 ךיז ןעּפעשט סעילָאפ ןגעוו ,ןטסנידראפ עניילק יד ןגעוו ךערּפשעג רענ
 -- טריפעגנייא טָאה רע סָאװ ,עדָאמ רעַײנ רעד ןגעוו ,טעברא רעד וצ
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 עּפכינ א .טסוװעג טינ ןכאז עכלעזא ןופ לָאמניײק ,רָאג טעברא-קיטש
 | | !ןיירא ןטאט ןַײז ןיא

 רָאנ ,ףוא דייר יד ןרעה ,טאטשראוו ןיא ןיירא טמוק עילַאפ ןעוו
 ,דרע רעד ןיא םיא טָאה עמ זא ,ןזייוואב ,רעבעל יד םיא ןעמענ וצ יידעק
 ;לָאק ןפא טאטשראוו רעצנאג רעד ךיז טגניזעצ

 ,רעטצ-נע-עפ יד םורא ןוא םורא טסייג וד
 ,רידיייד וצ סיורא לעװ ךיא זא ,טסניימ וד
 ,רעטס'נעע-עש רעד ךיא ןיב ןעד יצ ,דלאזא-אווזעג ,יוא
 ,,,רימ ןיא טביל-עג-נייא ךעצ'ס סָאװיַאװ

 ,טעברא לקיטש א ןכאמ רעסעב טעז !ןטוטיּפאל יד ,ךיז ןעגנוזעצ ---

 ,בָאֹז א עילָאפ טיג -- ,םייחא קיטיירפ ןייג סָאװ טימ ןבָאה טלָאז ריא

 ,טאטשראוו ןופ סיורא טייג ןוא דרָאב רעטיירב רעד טימ ךָאפ א

 :גנאזעג ןרעכעה א ךָאנ טימ ערוועכ םיא טיילגאב סעכָאלוצפא

 טזדלאוו-אוו-אהעגנַא ןוא טשּוװ"וװ-וק-עגנָא
 ..ץלא ךָאנ טייטש דזעיָאװ:ָאװָאּפ רעד ןוא

 -ןרעל ערעטלע יד ןופ רענייא גָאז א טיג -- !לאג יד עשטּפָאל ---
 -נאג רעד ןוא .ןעילָאפ רעטניה ךיז טכאמראפ ריט יד רָאנ יו ,ךעלגניי
 סנטסקינייוו סע טלָאװ לגנִיי סָאד יו ,סעכאנ ןופ טלעווק טאטשראוו רעצ
 ,ןגיוא יד ןיא ךַיײלג סָאבעלאב םעד טגָאזעגניײרא

 -ּפַארא טסאה אזא טימ טָאה רע .לגנַיי-ןרעל א טקיזאמעצ טָאה עילַאפ

 א טָאה לגנִיי סָאד זא ,ןקילומש ןקירָאיפלעװצ ןפא טנאה ןַײז ןזָאלעג

 .ןיא ןטלאהעג טָאה רע סָאװ ,ןזַײא-סערּפ ןפא םענָאּפ ןטימ ןַאטעג לאפ

 | | .ןזָאלברעדנאנאפ

 טינ ךאז עכעלנייוועגמוא אזא ןעוועג טינ זיא ךעלגניי-ןרעל ןגָאלש

 -ראוו ןיא עקירעביא עלא ראפ טינ ,ןעילָאפ ראפ טינ ,ךעלגנַיי יד ראפ
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 טָאה ייז ןופ ןרעדעי .ןזעוו סיורג א ןופרעד ןכאמ לָאז עמ זא ,טאטש
 לייט א ןעוועג ןענייז סעקאסוטס ןוא שטעּפ ,ןגָאלשעג טַײצ ןַייז ןיא ןעמ
 "נאינ ,סעצינױמַאּפ ןּפעלש ,רעסאוו ןגָארט יװ טקנוּפ ,ערעל רעד ןופ
 עקיצומש ןוא ערעווש יילרעלַאק ןוא רעדניק סעטסָאבעלאב רעד ןעשט
 יד ןענרעלסיוא ראפ טלָאצעג ןבָאה ךעלגניי-ןרעל עכלעוו טימ ,טעברא
 ךיז טָאה סָאװ ,עניס יד ןוא סָארדראפ רערעטיב רעד רעבָא .עכַאלעמ
 ,םיא ןגעק ןלעזעג סעילַאפ ןופ רעצרעה יד ןיא ןבילקעגנָא גנאל ןיוש
 עג ,לגניי ןקידנעּפילכ ןוא ןטקיטולבעצ םענופ ןעזנָא םאב ,טציא טָאה
 ,געווסיוא ןא ןענופ

 קידנשיוומורא ,למיז טָאה --- ,סָאבעלאב ,טנעה יד טימ עילָאװאּפ --
 -ַאי א זיא רע רעשייב -- .ןָאטעג גָאז א ,םענָאּפ סלגניי ןופ טולב סָאד
 "אוו טינ זיא טולב ?סָאװ ,טיוט םוצ ןסעמיימ ןיוש םיא ןעמ ןָאק ,םעס
 ,עילָאפ ,רעס

 ןגיוא יד רעטניה זא ,טסייוו רע .ןרָאװעג רעטכָאקעגּפוא ןא זיא עילָאפ
 ןוא ןיירא ןעמאמ רעד ןיא םיא ןטלעש ,םיא ןופ ןשטנעמ ענַײז ןטעּפש
 ,קידגסיוו טינ ךיז טכאמ רע .גָאט א לָאמ ןעצ טױט םעד םיא ןשטניוו
 ןיירא טמוק רע ןעוו ,לָאמ סעדעי סעכָאלוצפא םיא ךיז ןעגניזעצ יז ןעוו
 ןטאקראמס א ןשטאּפסיוא ןרָאט טינ ןיוש לָאז רע רעבָא .טאטשראוו ןיא

 ,ןייגנייא טיג רע טעוװ םעד ףא -- לגניי-ןרעל
 ןיב לַיײװרעד -- .טקאהעגּפָא רע טָאה --- !טיג ריד אב גערפ'כ ---

 ,סָאבעלאב ָאד ךָאנ ךיא
 ,ןרעטש ןפא ןלירב יד ןָאטעג קור א טָאה למיז
 ,ןגערפ טסיוד זא ,ןעז טסעוו !עילָאפ ,ןגערפ טסעוו --
 יד וצ זיב טולב טימ ןסָאגעגנָא ךיז טָאה קראק רעקיד סעילָאפ

 ,ןרעיוא עמאס
 ךיא סָאװ ,טסרעה וד ,םענַײד ליומ ןטאוועצנארפ םעד וצ ךאמ --

 גנאל ןיוש ,ךעלדנעּפש ייווצ ףא סיורא ךיד ךיא ףראוו ,טיג זא ?ריד גָאז
 ךָאד טסעז וד !רָאא עצראווש ידלא וצ ךיד ןבַיײרטכרוד ךיז ןבילקעג
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 וד דרעפ רעדנילב ,ןעיצנַײרא םעדָאפ-לדָאנ א יוזאיוו ,טינ דלאב ןיוש

 !רענייא
 .ןָאטעג רעטיצ א טָאה לדרעב סלמיז

 ןייק ףא טינ ,ריד ףא ,עילָאפ ,ןגיוא יד ךיז טדנעלבעגסיוא ריד ףא --

 עילאק יד קידנערומשז ,ןָאטעג גָאז א טנָאטאב למיז טָאה -- ,,ןרעדנא

 | .ןעילָאפ ףא ןלירב ןָא ןגיוא

 -ראפ טונימ יד !ןגיוא יד רימ ףא ןדנעלב וצ ןַײז לָאז גונעג זיא ---

 -- ?ריד גָאז ךיא סָאװ ,טסרעה וד ,עגער יד עקאט !ףענאדנופ ךיז םענ

 -סיוא ריד ךיא לעװ ,קיטיירפ ןעמוק טסעוו -- .ןעירשעצ ךיז עילָאפ טָאה

 ןָאװ -- ןעו סָאװ זיב ןוא .רימ ןופ סיורא ריד טמוק'ס סָאװ ,ןלָאצ

 !ןענאדנופ
 ןוא טרעטיצעג טָאה לדרעב ןַײז זיולב .טרעפטנעעג טינ טָאה למיז

 ןטייוצ םוצ לעזעג ןייא ןופ ןפָאלעגמוא זיא קילב רענערָאלראפ רעד

 ווענאג עקלָאפ סָאװ ףא ,סעדייא ןַײז וצ ןדאלעגנַײא ייז טלָאװ רע יו

 רימ ראפ רענייק עקאט ךיז טעװ ?טלעװ א רעקפעה עקאט ,, ,קיייפ זיא

 .טדערעג ,רעטרעוו ןָא ,לכיימש רעמורק ןַײז טָאה -- *?ןלעטשנַײא טינ

 "אזוצ םעד ןיא ןעמונעג ליײטנָא םוטש טָאה טאטשראוו רעצנאג רעד

 ףורעד טָאה רערעדעי ןוא ,סָאבעלאב םעד טימ ןעלמיז ןשיווצ סיוטשנעמ

 ךיז רעקירעדינ ןבָאה רעטעברא ערעטלע יד .רעגייטש ןַיז ףא טריגאער

 ךיג"ךיג ,ןּפיל עטקירדעגפיונוצ טימ ,ןוא טעברא רעד רעביא ןגיױבעגנָא

 רעד ןופ גנוגעוואב רעטרעלענשראפ רעד טימ ןטלָאװ ייז יו ,טיינעג

 -ָארּפ ןוא גנוגערפוא ןופ ליפעג סָאד ךיז ןיא ןביוטראפ טלָאװעג טנאה |

 רעד וצ .טקעוװרעד ייז ןיא ןבָאה קיטש עשיטניה סעילָאפ סָאװ ,טסעט

 "גַײרא טינ רעכַײלג זיא'ס זא ,טקנעדעג טוג יז ןבָאה טַײצ רעקיבלעז

 יד טגײלעגּפָא ןצנאגניא ןבָאה ,טרעקראפ ,ערוועכ ערעגנִיי .ךיז ןשימ

 סָאד ךיז טעװ סָאװ טימ ,טראוועג טגנערטשעגנָא ןוא טַײז א ןָא טעברא

 "אב םעד ןעגָאמרעד טינ ךיז טמעש למיז זא ,טסּוװעג ןבָאה יז .ןקידנע

 עשָאי אב סעצינױמָאּפ ןגָארטעג עדייב ןבָאה יז ןעוו ,ןטַײצ יד סָאבעל

 זיא טציא רעבָא .ןַײרא רעבעל רעד ןיא םיא ןגָאזניײרא ןוא ,סלדניירב
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 -רָאג טימ ןקידנע ךיז לָאז רע זא ,טַײװ וצ קעווא סיוטשנעמאזוצ רעד
 ,ךעלנייוועג יו ,טשינ

 -רעד ןוא ,קָאילק ןּפָארט ןטצעל םעד ןשטנעמ א אב ןגיוזעגסיוא ---
 ראפ ךיז טלעטשעגנייא רעטשרע רעד עקמיולש טָאה --- ?!ןָאװ -- ךָאנ
 .ןעלמיז

 סעילָאפ ךָאנ טלעטשעגנַיא ךיז טָאה סָאװ ,טיײקליטש עטנאּפשעג יד
 ןבָאה סָאװ ,יד .ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ,"!ןענאדנופ ןָאװ , עדנאמָאק
 ףא טעברא ךעלקיטש יד טזָאלעגּפָארא ןבָאה ,טיינעג קיטסאה טציא זיב
 יז יװ ,ןעלמיז טימ ןעילָאפ ףא ןקילב ערעייז טלעטשעגנָא ןוא ינק יד
 ןוא ןעלמיז ןשיווצ טיירטש רעד זא ,טּפאכעג ךיז טציא טשרע ןטלָאװ
 עניוי עליפא .טַיײרטש סנעמעלא ,טיירטש רעייז ךיוא זיא סָאבעלאב םעד
 זא ,ןענַאמרעד ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה עילָאפ ןכלעוו ,קינטעלישז רעד
 ףא סענַאמכאר א רימ זיא'ס, -- ןגעוו סענָאמכאר ןופ רַאנ םיא טלאה רע
 טרעהעגפוא טונימ ןייא ףא טָאה רע עליפא -- ,"רעדניק ןוא בייוו ןַײד
 יב ,רעטניהא ּפָאק םעד קידנרעקמוא ,ןוא ןישאמ רעד ףא ןּפעטש וצ
 ןעקמיולש וצ ןעילָאפ ןופ ןקילב ןפרָאװעג ,ןקָארשרעד בלאה ןוא עוויינג
 ,ןעילָאפ וצ ןעקמיולש ןופ ןוא
 אזא טכיירגרעד טָאה סיוטשנעמאזוצ רעד זא ,טליפרעד טָאה עילָאפ = |
 טעװ רע רעדָא ,ןקאהרעביא ךַײלג םיא ףראד עמ רעדָא ןעוו ,עגיירדאמ
 שטָאכ ןוא .ןעניול טינ טציא םיא ראפ טעװ סָאװ ,גנודנעוו אזא ןעמענָא
 ןיא רע טָאה ,"עּפצוכ סגנוי, םעד ןופ ןטָאזעג םיא ןיא טָאה טולב סָאד
 -אב םוש ןייק דייר סעקמיולש טָאה רע יו ןוא ,סאק םעד טקיטשראפ ךיז
 :ןָאטעג גָאז א רע טָאה ,ןבעגעגוצ טינ גנוטַײד

 -רעד .עקמיולש ,ןפור ןקיש ךיד ןעמ טעװ ,ןפראד ךיד טעװ עמ זא --
 ,טעברא ןַײד וט ןוא שינעמוטש עיצרָאּפ א ןַײא םענ לַײװ

 ןעוועג םיא ראפ זיא סָאד .ןגַײװש טלָאװעג טינ טָאה עקמיולש רעבָא
 -עברא רעקיניזטסוװאב א יװ ןטערטוצסיורא טַײהנגעלעג עטשרע יד
 ןגעוו טרעהעג טָאה רע סָאװ ,ץלא ןסעגראפ רע טָאה טונימ ןייא ןיא .רעט
 ןוא טעברא ןשיװצ ףמאק ןיא טנעמָאמ ןקיטסניג םענופ טיײקיטכיװ רעד
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 ,"ןסאלק ןוא ןסאמ; ןגעוו עירָאעט עצנאג יד ןסעגראפ טָאה רע ,לאטיּפאק
 ןייא טקנעדעג זיולב טָאה רע -- ,לזַײרק ןיא טנרעלעג טָאה רע סָאװ
 רעטעברא טימ זא ,רָאטאטאולּפסקע םעד עקלָאפ ןזַײװ ףראד עמ :ךאז
 ,טינ ךיז ןעמ טפראוו

 :טרעפטנעעג ךַײלג רע טָאה ,גנוגערפוא ןופ קידנרעוו ךיילב שזא
 טינ שינעביולרעד ןייק םענייק אב ךיא לעװ סעמע םעד ןגָאז ףא --

 ,רעטעברא ןא ןריטאולּפסקע רָאי ןצפופ :לָאמאכָאנ ךַײא גָאז ךיא .ןטעב
 רעד ףא םיא ןפראווסיורא ךָאנרעד ןוא עקילאק ןבלאה א ראפ םיא ןכאמ
 -ןרעל א רעביא ןעוועקעידזיא ךיז טינ טזָאל רע סָאװ ,ראפרעד רָאנ סאג
 יירעגיוזטולב ןופ עמרָאפ עטסקיטכערטרעדינ עמאס יד זיא -- ,לגניי
 !!עיצאטאולּפסקע ןוא

 ןקיצנאלג סעילָאפ ףא ןטָארטעגסיױרא ןענייז סייווש ןּפָארט עסיורג
 -רעדמוא סגנוי םעד ןעועג םיא ראפ זיא טכירעגמוא יוזא -- ןרעטש
 -דנעטשראפמוא סָאד טכארבעגפוא םיא טָאה טּפיוהרעד .עּפצוכ עטרעה
 טעװ סע זא ,טליפעג טָאה רע שטָאכ ןוא ..."עיצאטאולּפסקע; טרָאװ עכעל
 טנָאקעג טינ רעמ ןיוש ךיז רע טָאה ,לאדנאקס א טימ ןקידנע ךיז

 | ,ןטלאהנייא
 רעקידנעקניטש וד ,םענייד קסיּפ םענדוקסאּפ םעד ּפָאטשראפ --

 -אזוצ סיורא ךיד ףראוו ןוא קראק ןראפ ןָא ךיד ךיא םענ ,טינ זא !ריוכט
 ןופ טלמאטשראפ שזא ךיז טָאה עילָאפ --- !עקילאק ןדנילב ןטימ ןעמ
 ,גנוגערפוא סיורג

 רימ יצ ,רעִירפא טעז !ץעווארק ןידָאּפסָאג ,יוזא טינ ךיז טפראוו ---|
 ,רעגיוזטולב אזא אב ,רָאטאטאולּפסקע אזא אב ןטעברא רעטַײװ ןלעוו
 .טַיז ריא יו

 ,ןוא ךיז םורא ןבעגעג םוא יירד א עילָאפ ךיז טָאה ףיורש א ףא יו

 סָאװ ,לטעצלאפ א ףא ,רע טָאה ,גנוגערפוא ןוא סאק ןופ ךיז-רעסיוא

 :ןעירשעצ ךיז ,ףוג ןרעווש ,ןסיורג ןַײז וצ טסאּפעג טינ רָאג טָאה
 ךָאד טעװ ,ןביײרטכרוד ,טסיליציס רעווישראּפ ,ךיד לע ךיא זא -- 

 ךיא סָאװ ,קנעדעג ףבעג טינ טעברא ְךָאֵטִׁש ןייק לָאמנייק רענייק ריד
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 -יליציס ןַײד ראפ ןרעװ טליופראפ עסיפט ןיא ךָאנ טסעוװ וד :ריד גָאז
 !ןעז טסעוו ,יירעליב רעשיטס

 -עברא ןופ רעריפנָא רעד יו ,סיורא ָאד טערט רע זא ,קנאדעג רעד
 ןעקמיולש ןסיוטשעג טָאה ,רעמענרעטנוא ןא טימ טקילפנַאק א ןיא רעט
 ,ףָאס ןויב טייקטגאוועג ףא

 -- ,ףראד עמ ּוװ ,ןגָאזרעטנוא ןָאק ץעווארק עקלָאפ זא ,טסייוו עמ --
 טימ טוט עמ סָאװ ,טסייוו ריא רָאנ -- ,טרעפטנעעג קיטיײדליפ רע טָאה
 .ןעילָאפ ףא גיוא טערומשזראפ א טלעטשעגפוא רע טָאה --- ?םירסָאמ

 | ,טרָא ןופ ןעגנורפשעגפוא שזא זיא עילָאפ

 -ראה וצ ךימ טעשארטס רע זא ,סעדייא טַײז ?ךימ טסעשארטס ---
 ,טאטשראוו ןיא רעטעברא יד וצ ןָאטעג רעק א ךיז רע טָאה -- ףענעג

 ,טינ טעברא טאטשראוו ןיא רענייק זא ,קידנקרעמאב טציא טשרע ןוא
 | | ;ןעירשעצ ךיז רע טָאה

 ףיז טמענ !ןטוטיּפאל ,סָאװ ןגיוא יד טעּפולעגסױא ריא ט'סָאװ --

 "ארּפס ןיילא ןיוש ךיז ךיא לע ריוכט ןראד ןטימ ןוא !טעברא רעד וצ
 לָאז ךיא ,ןבַײלב טינ ָאד לָאז עינאווז ןַײד ףענאדנופ סיורא ,ןָאװ .ןעוו
 וצ ןָאטעג ףרָאװ א רעדיוו ךיז רע טָאה -- ףקוקנָא טינ רעמ ָאד ךיד
 ,ןעקמיולש

 ,טגָאזעג סניוזא ָאד רע ט'סָאװ ?יוזא ךיז ריא טבַײרט סָאװ ,אש --

 א טַײז רעד ןופ רעצעמע טָאה -- ?סעמע טינ רעשפע זיא'ס ,יסָאװ
 ,ןָאטעג גָאז

 ןרָאלראפ .ןָאט וצ סָאװ טסוװעג טינ רָאג עילָאפ ןיוש טָאה טציא
 ,עציטש טכוזעג ,ןטייווצ םוצ לעזעג ןייא ןופ ןפָאלעגמוא קילב ןַײז זיא
 ןַײז ןסױטשעגּפָא ךעלטנַייפ ןוא טלאק ןבָאה ענייא ןופ ןקילב יד רעבָא
 -עגסיוא ןצנאגניא םיא ןבָאה עטייווצ יד ןופ ןגיוא יד ןוא ,קילב ןקידנכוז
 ןקינעטרעטנוא ןַײז טימ טקוקעג טיג לָאמ סָאד טָאה עניוי עליפא .ןטימ
 ןפא טקוקעג ךעלנייװעג טָאה רע ןכלעװ טימ ,קילב ןקידנטעב ןוא
 | יי ,סָאבעלאב
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 -יישטנא רעד ןענאטשעגנָא זיא טציא זא ,טליפרעד טָאה עקמיולש
 | ,טנעמָאמ רענעד

 ךָאנ ןענייז עלא עכלעוו ףא ,ןשיט יד וצ ךיז קידנבעג םוא רעק א
 יד ףא טעברא ךעלקיטש יד טימ ןוא ךיז רעטנוא סיפ יד טימ ןסעזעג
 ראפ טדערעג טלָאװ רע יו ,םיטש רעקידנעגנילק א טימ ,רע טָאה ,ינק
 ;ןפורעגסיוא ,םעליוא ןסיורג א

 ,ןיילא ךיז ראפ ַײשּפָא טָאה ריא ביוא !רערָאטעברא םירייוואכ ---
 טעפ ןלָאז סרָאטאטאולּפסקע יד ,סעקלָאפ יד זא ,טינ טליוו ריא ביוא
 ןגָאלש ןלָאז יז זא ,טינ טליוו ריא ביוא ,סייווש ןוא טולב רעַײא ףא ןרעוו
 טייז ריא זא ,טזַײװאב ָאט ,ךעלגניי-ןרעל יד רעדירב ערעגניי ערעײא |

 לָאז ןוא ,טעברא יד קעווא ךַײלג טגייל --- ,רעטעברא עקיניזטסווואב = |

 .ודנוא ןופ רע רעדָא םיא ןופ רימ :טבעל ןעמעוו ןופ רעוװ ,ןעז עקלָאפ
 ןבָאה -- !קיירטש א !שרעדנא טינ ,קיירטש א םיא ןרעלקרעד --

 ,ןלעזעג עגנוי יד טּפאכעגרעטנוא
 טגיילעגקעוװא רעטעברא ערעטלע יד ךיוא ןבָאה שינעלקנעוװק טימ

 יד ןופ ךיז טראשעגּפָארא ,ןרעגמוא יו ,ןוא טַײז א ןָא טעברא יד
 ,ןשיט

 טָאה --- ,טינ סעקשטאטס ןייק ךאמ ךיא ,ךיז טליוו ריא יו ,ריא --
 .סָאבעלאב םוצ קילב א עוויינגיב ןפרָאװעג עגיוי |

 ןזַײא ןא טימ ריד ךיא טעלּפ ,טינ זא ,טעברא יד טעקעווא גייל ---
 טכירעגמוא ,לגניי-ןרעל ערעטלע סָאד ,קישטנעב טָאה -- !ךעיומ םעד
 .ןעניוי וצ ךיז ןָאטעג ףרָאװ א ןעמעלא ראפ

 רעַײנ א !טעכיוא רע !שטאקראמס םעד ,טענָא רָאנ םיא טקוק --
 ?סָאװ ,ןסע רעדניק ענַײמ ןבעג טסיוד !קישטשווָאטסאבאז

 -ניק ענַײד ןזָאל טינ ןרימ .ערוועכ ןופ ּפָא טינ ייטש ,עניוי .,םוק --
 ןַײז ףא טנאה א טגילעגפורא למיז טָאה -- ףרעגנוה רעד
 | ,לסקא

 ךיז ןביוהעגפוא קעשייכ ןָא עניוי טָאה ,קידנעשטרָאװ ןדירפוצמוא

 -עג טלָאװ רע יװ ,סָאבעלאב םוצ קילב א קידנפראוו רעדיװ ,טרָא ןופ



 יד טימ ןָאט ךיא ןָאק סָאװ .דלוש ןַײמ טינ זיא'ס זא ,ךָאד טסעז, :טגָאז
 | .."ךיוא ןשטנעמ א ןענעגראה טכער זיא ייז אב ?סלעציה

 -סאבאז ןכאמ וצ יוװ ןזַײװ ריד ל'כיא !גיוצ עקיצערק וד ,טראוו --
 טסעװ ,ןעמוקעגניהא זיא ןייבעג ןַײד ּוװ ,ןסיוו טינ טעוו'מ !סעקװָאט
 ךיז עילָאפ טָאה --- ,ןטוטיּפאל ,ריא ןוא !טסיליציס רעווישראּפ ,ןעז ןיוש
 וצ רימ ךָאנ טעװ ריא -- ,רעטעברא עקירעביא יד וצ ןָאטעג רעק א
 ט'ריא ,טעברא רעד וצ קירוצ ןעמענ ךַײא לָאז ךיא ,ןלאפ סיפ יד
 | !ןעז ןיוש

 טרעפטנעעג םיא ןעמ טָאה --- !עקלָאפ ,דרע רעד ןיא ךיד טָאה'מ --
 | ,ריט טַיז רענעי ןופ ןיוש

 ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה טָאטש ןיא קַײרטש רעטשרע רעד ,קַײרטש רעד

 ןרעוו לָאז עקמיולש זא ,ךאז עכעלדנעטשראפטסבלעז א ןעוועג זיא'ס
 קידנעטשלופ ןעוועג זיא ןעמעלא ראפ רעבָא .קיײרטש ןופ רעריפנָא רעד
 רעקיצפופ יד ןיא ןיוש שטנעמ א ,סעשָאװד למיז סָאװ ,סָאד טכירעגמוא
 -עזוצנָא ןעוועג דנאטשמיא זיא רע יװ ,רעדניק רעמ ןופ עטאט א ןוא
 -רעַײּפ עמאס רעד ןוא טנאה עטכער סעקמיולש ןרָאװעג זיא -- ,ןקיט
 י ..רעקיירטש רעקיד

 ןגייב ןרימ רעדָא -- .למיז ןדלָאמעג טָאה -- ,טיוט רעדָא טיור יס --
 ,ןקראק יד ןכערב ןעמעלא זדנוא ט'רע רעדָא ,קראק םענעסקָא סעקלָאפ
 זדנוא אב לָאז טָאנ ןייא ןייק זא ,רעטנוא ךיז טלטראג ,ערוועכ ,טעז ָאט
 / ןצאלּפ טיג

 עלא קַײרטש א ףא ןפורסיורא לָאז עמ זא ,טרעדָאפעג טָאה למיז
 ןיא סעבאש ןייג ןלעװ ןעקמיולש טימ רע .טָאטש ןיא ןלעזעג-רעדַײנש
 -יימעגלא ןא ראפ ןלעזעג-רעדיינש יד ןריטיגא לֹוש רעשרעדַײנש רעד
 -ינאגרָא --- ןעוועג טלָאװ רעסעב ךָאנ ...רעדַײגש יד ןופ קַײרטש םענ
 יז ןלָאז ןוא --- ,רעדַיײנש עקפאד טינ ,טָאטש ןיא רעטעברא עלא ןריז
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 ןופ ןעגנורעדָאפ יד ןבעגכָאנ טינ טעװ עילָאפ זיב ,ןקיירטשראפ ךיוא

 | .  .ןשטנעמ ענַײז
 -אבעלאב ערעזדנוא ןופ לשָאמ א ןעמענּפָארא ךיז רימָאל טָא --

 -ראפ גנאל ןיוש ןבָאה ,עשָאקשינ ,ייז -- .למיז טענייטעג טָאה -- ,םיט

 ,לוש עשרעדיינש א ןבָאה ייז :ןכעצ יד ןיא ךיז ןריזינאגרָא וצ ןענאטש

 ,עשידימש א ,עשיווָאצאק א ,לוש עשרעבראפ א ,לוש עשרענשזריק א

 ;ריא טניימ סָאװ זיא ,לוש ןַײיז ךיז טָאה ךאפ רעדעי ,לוש עשרעבראג א

 -שזריק ןוא רעדיינש טימ עקפאד ןענוואד ןליוו רעדיײנש לַיװ רָאנ זיא'ס

 !סָאד זיא עיצאזינאגרָא זיא סָאד ,ךעלרעדירב ,ןיינ ?רענשזריק טימ רענ

 ןגעוו ךיז ןדיירפיונוצ ּוװ ,טרָא ןא ןבָאה ,ןעמאזוצ ןטלאה ךיז ןליוו ייז
 םעד זדנוא ןופ ןעיצ רעסעב יוזאיוו ,ךיז ןדיירפיונוצ ,םינָאיניא ערעייז

 -רא ,רימ ןוא ..!ןכעצ יד טיול ערעייז ןלוש יד זיא'ס סָאװ טָא --- קָאילק

 "רעדירב ,סָאד .ךיז ראפ רערעדעי סעבאש ןעווארּפ רימ ?סָאװ ,רערָאטעב

 -- !קיטראפ ןוא ,ןדלעמ עקווָאטסאבאז עניימעגלא ןא .טינ גוט ,ךעל

 ,טרעדָאפעג למיז טָאה

 ןלָאז סָאװ ,ערוועכ ןלעטשסיורא ןעמ ףראד ,ןעוו סָאװ ןענאווזיב ןוא

 -לָאפ וצ ןטעברא ןייג ןגעוורעד טיג ךיז לָאז רענייק זא ,ןבעג גנוטכא

 .ווענאג עק
 .ןגָאלשעגרָאפ רעצעמע טָאה -- !ןעקלָאפ אב ןביוש ןכערב ןייג --

 -לעזא ןעניפעג ךיז ןלעוו'ס ביוא ,סרעכערבקיירטש אב ּפעק ןוא --

 .סעכראּפ עכ

 ,טליקעגּפָא יז טָאה עקמיולש רָאנ

 יד טעװ ,ןטסעמראפ ליפוצ ךיז טסעוו זא .למיז ,טינ ךיז ךָאק --

 טלמעד ,ןעילָאפ ןכערב טשרָאקָא רימָאל .סָאמ רעד ןופ ּפָארא ךאז עצנאג

 ןוא ּפעק ןכערב ןופ ןוא .ןרעו ןכָארבעג עליימעב ךעלעקלָאפ יד ןלעוו

 עטכער סקינװארּפסיא םעד זיא עקלָאפ ,ןדייר טינ עליפא ןעמ לָאז ןביוש

 םיא ריא טעװ ,ןראדנאשז יד טימ עקלעמש רעצנאג א זיא רע ,טנאה

 ןכערבעצ םיא טלָאז ריא ,סיוא רָאנ טקוק רענעי .ןביוש ןכערב ןייג

 .קַײרטש רעזדנוא ןכערבעצ ןענָאק לָאז רע זא ,ןביוש עכעלטע
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 טָאה רע .טריזינאגרָא ןוא קִיור ,ןטלאהעגסיוא ןוא קִיור רָאנ ,ןייג

 א זא ,רע טסייוו ,ואלסַאנירעטאק ןיא קיירטש א ןיא ןעמונעגליײטנָא
 "אגרַא ןוא טַײקנטלאהעגסױא ךרוד רָאנ ןעניוועג ןעמ ןָאק קיירטש
 ,עיצאזינ

 ,סּפיר םיפעי ןפורעג ךיוא טָאה טַײקנטלאהעגסיוא ןוא טַײקיױר וצ
 סָאװ ,לזיירק ןלאגעלמוא ןיא עימָאנָאקע רעשיטילָאּפ ןופ רערעל רעד
 ,טכוזאב טָאה עקמיולש

 ענייז ךופ ןָאט ןיא ספיר טָאה --- ,ףמאק ןופ ןדָאטעמ עלאגעל --
 -מיס יד ןעניוועג ךַײא ראפ ןלעװ --- ,טנרעלעג לזיירק ןיא סעיצקעל
 ןיא רָאטקאפ רעקיטכיװ א רעייז זיא סָאװ ,טפאשלעזעג רעד ןופ סעיטאּפ
 ,ךַײא טעװ ,טרעקראפ ,רָארעט .לאטיפאק ןוא טעברא ןשיווצ טקילפנָאק
 -לעזעג רעד ןופ לייט ןויסערגָארּפ םעד טימ ןגירקעצ ,טַײז ןייא ןופ
 ןפראש א ןיא ןעגנערב ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,ךַײא טעו ןוא טפאש
 רעד ןיא טינ ךַײא ראפ טניול סע סָאװ ,טכאמ רעד טימ סיוטשנעמאזוצ
 ,..טקנוּפדנאטש םוש ןייק ןופ עיצאוטיס רענעבעגעג

 -רא עטעשַאּפ ,סרעקיירטש יד סָאװ ,טקעּפסער םעד רָאג אב רעכָא
 רָאי א ןעוועג זיא סָאװ ,ןסּפיר ןטנרעלעג םעד וצ טליפעג ןבָאה ,רעטעב
 -ָאװער עטסערג יד טימ, טנעקעג ןטרָאד ךיז טָאה ןוא ץייווש רעד ןיא
 ןרעה וצ טאהעג טינ דלודעג ןייק טציא רענייק טָאה -- ,"ןרענָא;צויל
 ,ךארּפש רענעביוהעג א ןיא סעיצקעל

 -עג םיקסאמ עקמיולש טָאה -- ,ןדייר וצ סָאװ ןאראפ .ָאד יסָאװ --
 זדנוא טגָאז רעבָא .ןכאמ טינ ןלאדנאקס ןייק ןעמ רָאט עדאווא -- ,ןעוו
 ןבעגכָאנ לָאז רע זא ,סָאמ א ןעקלָאפ ןעמענוצּפָארא יוזאָיו ,רעסעב
 ,ןעגנורעדָאפ ערעזדנוא

 -ַאװ ,קראק םעד ןכערב רעכיג םיא רימ ןלָאז יוזאַיו ,ָאי ,ָאי --
 רעד אב עקעּפָאק א ָאטינ .רעווש זדנוא זיא ךיז ןטלאה גנאל םער
 ,עמַאשענ

 "דאנדָאּפ םעד ןעניקטָאנ טימ ןדיירכרוד ךיז רימ ןלָאז רעשפע --
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 ןיא טינעג ןַײז ףראד רע -- .ןגָאלשעגרָאפ עקמיולש טָאה --- ?םענרָאז
 | | .ןכאז עכלעזא

 םיקסאמ סּפיר טָאה -- ,טינ טאש ןעניקטָאנ טימ ךיז ןדיירכרוד ---
 טינ לָאז סע ,וויטאריּפסנַאק ןרעוו ןָאטעג ףראד סָאד רעבָא -- ,ןעוועג
 רעביא סע טזָאל .קינוארפסיא םוצ רעדָא ןעקלָאפ וצ ןייגרעד
 | ,רימ ראפ

 -יירטש יד ןבָאה ןעניקטָאנ טימ גנוטאראב רעוויטאריּפסנַאק א ךָאנ
 - ןעגנורעדָאפ עקידנגלָאפ ןעילָאפ טלעטשעגסיורא סרעק

 .ןיול ךָאװ ןריפנייא קירוצ ןוא טעברא-קיטש ןפאשּפָא 1
 | ,גָאטסטעברא ןקיָאשנעצ א ןלעטשנייא 2

 סע ןעוו ,ןסטכאנעסייבאש עקידרעטניוו יד ןיא טעברא ןפאשּפָא 2
 -רעטניוו יד ןיא ןעָאש עטעברארעד-טינ יד ראפ טעבראעגּפָא טרעוו
 | ,ןקיטיירפ עקיד

 יז ןצונאב טינ .ךעלגנַיי-ןרעל ןייק ןעלדיז טינ ןוא ןגָאלש טינ 4
 -רעט-רעל ביײהנָא ןופ ךַײלג עכָאלעמ יד ייז ןענרעל .טעברא-בוטש ראפ
 .ךָאו א לבור ןיא יװ רעקינייו טינ -- רָאי ןטירד ןופ .ןימ

 | ,ןיולטעברא

 .טעברא רעד וצ ןעמונעגוצ קירוצ ןרעו סרעקיירטש עלא 5

 -לאשטאנ טימ טַײקטנעָאנ עצנאג ןַײז גנאג ןיא טזָאלעג טָאה עילָאפ
 ,קיירטש םעד ןכערב וצ ףא עווטס

 וצ ןעגנערב טזָאלעג ,יָאװָאדָארָאג א ךרוד ,טָאה קינוװארּפסיא רעדו

 ,"טניירפ א יו; ,ןוא ןסּפיר ןוא ןעלמיז ,ןעקמיולש ,זיַײוװקיצניײא ,ךיז

 ,קַײרטש םוצ ףָאס א ןכאמ רעכיג סָאװ ייז ןטארעג

 -יפנָא יד ןענַײז ,*עקיארט , יד ,ייז זא ,טגָאזעג רע טָאה ,טסייוו רע

 .ןיקטָאנ טסיליהינ רעד טייטש ייז רעטניה זא ןוא קיירטש םעד ןופ רער

 ןרָאּפשראפ ןוא לגייב א יװ ןעיירדפוא טנָאקעג ןעמעלא ייז טלָאװ רע

3 4 



 ..ןשטנעמ עגנוי ףא סענָאמכאר א םיא זיא'ס רָאנ .ןסעומש ייז טימ ןריפ
 זיא ָאד .טינ ,ןגעווטסעדנופ ,ייז ןלָאז דלודעג ןַײיז ןווּורּפ ליפוצ רעבָא
 ,ןקיירטש ןכאמ ןָאק עמ ּוװ ,װאלסָאנירעטאקעי טינ ןוא עיראצייווש טינ
 -לָאק ןוא ,ןעוועג טינ לָאמנייק סעקשטאטס ןייק ןענייז טָאטש ןַײז ןיא
 | ,ןַײז טינ ייז ןלעוו ,טָאטש ןיא סָאבעלאב זיא רע ןאמז

 ןוא ,ןָאטעג עשטיר א לָאמאטימ רע טָאה -- !ילּפרעטָאּפ עינ -- |
 -רעד טיג וצרעד טעוװ רע ,טולב טימ ןרָאװעג ןסָאגעגנָא זיא קראק ןַײז
 | ,ןזָאל

 "עלאב רעייז וצ סענַײט עטכערעג ןבָאה ןשטנעמ סעצעווארק ביוא
 ןיק טעװ רע זא ,טסייוו ןוא ץעווארק עילָאפ ןעק רע שטָאכ --- ,סָאב
 רעד ,רע .ןטוג טיִמ ןטעב םיא ייז ןלָאז זיא -- ,ןעדווירק טינ ןשטנעמ
 רעבָא .?יטסעװָאס ָאּפ, ייז ןכַײלגוצסיוא טיירג זיא ,ןיילא קינװארּפסיא
 סע ?סָאװ !טָאטש ןַײז ןיא טינ *!ילּפרעטַאּפ עינ, -- ןטנוב ,ןקיירטש
 ;ךיז ןגיילרעביא ןוא םייהא ןייג ייז ןלָאז ,טוג !ייז ןָא טינ ךיז טדנעוו
 -יס רעד רעדָא רעגיה רעד -- רעסעב ייז טלעפעג טאמילק רעכלעוו
 ,..רעריב

 ןופ ןפָאלעגמורא געט עצנאג זיא קינשטָאדָאלָאקָא רעד ןיקראכאז
 םיא לָאז סָאװ ,סניוזא סעּפע טכוזעג ןוא ןטייווצ םוצ לעזעג ןייא סעילָאפ
 ייז ןופ םענייא שטָאכ ןקאּפוצניירא טייקכעלגעמ "עכעלצעזעג, א ןבעג
 סרעקיירטש יד :ןעוועג טינ זיא ךיז ןדניב סָאװ וצ רעבָא .קָאדָאלָאקָא ןיא
 -עגנָא טינ םענייק ןוא םייה רעד ןיא ךיז אב רערעדעי ןסעזעג ןענַײז
 רעשרעדיינש רעד ןיא ןעמוקפיונוצ ךיז ייז ןגעלפ טנוװָא ןיא זיולב .טריר
 ,ןריטסערא טינ ךָאד ייז רע ןָאק לֹוש ןיא ןייג ראפ .לֹוש

 ןעילָאפ ןשיווצ םעלָאש א ןיא טגיילעגניירא ךיוא ךיז טָאה ווָאר רעד
 ,ןשטנעמ ענַײז ןוא

 וצ ןפורוצ טזָאלעג סעמאש ןכרוד רֶע טָאה ,וװערַײמ ךָאנ ,לָאמנייא
 ענעי ,עליימ :;יײז טימ ןענייטנייא ןעמונעג ךיז ןוא ןעניוי ןוא ןעלמיז ךיז |

 -כערעד ןייק טינ ,טָאג ראפ עריומ ןייק טינ .ןעגנוי-רעקפעה ךָאד ןענַײז

 ןייק טינ ,םעשאהכערָאב ,ןיוש ךָאד ןענַײז ייז רעבָא ,ןטַײל ראפ ץערע
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 ראפ סע טסאּפ עשז יװ .ערָאהנַײא ןייק ,רעדניק ןופ סעטאט ,ךעלגניי
 טלָאמעג ןָאק עדאווא ..?סעקאיסָאב טימ סעכאדאי ןַײז וצ ןדִיי ערעטלע
 רע םאגאה --- סָאבעלאב רעייז וצ סענַײט עטכערעג ןבָאה ייז זא ,ןַײז
 -ווירק ןצעמע לָאז ץעווארק לעָאפער בער זא ,ןַײז רעאשעמ טינ ךיז ןָאק
 שטנעמ א ,וועדאנעמ-לאב רענייש א ,רָאג זיב ןאמ רעכעלרע ןא .ןעד
 טלָאמעג ןָאק סע :טרעקראפ ענעגייא סָאד רָאנ ...טנאה רענעּפָא ןא טימ
 רימ -- געגיושעב טעדווירקעג זיא-טינ-ןעמעוו ָאי טָאה רע זא ,ןַײז
 ,ךערעדאה וז יול רעבָא .טנרָאװאב טינ ןעגנולכיורטש ןופ רענייק ןענַייז
 אב װָאר א ,עריוב םעד קנאד א ,ןאראפ ...גנאג רעשידִיי ןייק טינ זיא'ס
 ףדִיי עגולק טָאטש ןיא ןאראפ .ןַײז טנוזעג ןלָאז ,םיגָאיאד ןאראפ ,ןדִיי
 -עוו ףא ,םעשאהכערָאב ,ןאראפ .רעשיוי טימ ,ּפעק עכַײלג טימ ןשטנעמ
 ,ייז רע טעװ ,םיא וצ ןעמוק ןעמ לָאז ,עבארעדא .ךיז ןזָאלראפ וצ ןעמ
 ןטסנַײפ ןפא ,וווט רעסיויאה דאצ לא ןכַײלגסױא ,םעשאה סארזעעב
 .!עכ ,עכ ,ןעמענ טינ טלעג-קאסּפ ןייק עליפא ייז אב טעװ ןוא ,ןפיוא
 -יוב אב ,וָאר םאב ףדִיי יװ ןעמוקסיוא ךיז ןשיװצ ןפראד ןדִיי
 רעשידִיי ןייק טינ !סעשַאלאכ ,עפ --- סעדירעמ ,ןקַיײרטש רעבָא .םירער
 | | .::ךערעד

 :!וָאר ןראפ טרעפטנעראפ ךיז טָאה עניוי
 א ךָאד ןיב'כ ?טקַײרטשעג ךיא טלָאװ ,טינ זא ?סָאװ טינ סייוו'כ --

 ,ןזָאל טינ רעמ לעווש ןפא ךימ'ט עילָאפ .ךָאד ךיא ןיב רענעלאפראפ
 ךעיומ םעד טלָאװעג רימ ןבָאה ייז זא ,ןָאט טנַאקעג ךיא בָאה סָאװ רָאנ
 ,ןייטשוצ טינ יז וצ לעוו'כ ביוא ,ןטעלּפ

 -- .טביילגעג טינ וָאר רעד טָאה -- ףטעלּפ ךעיומ םעד ,טע -- = |
 !ךעסייא -- ןטעלּפ ךעיומ םעד רעבָא ,עסיורג עקאט ייז ןענַײז סעסובָאל
 ,םינָאלזאג עכלעזא טינ רָאג ןענַײז ןדִיי

 רע לָאז .ןזַײא-טעלּפ א טימ רימ וצ ךיז ןפרָאװעג ,טסייה סָאװ --
 ,סעדייא ןא ראפ ןעלמיז טלעטשעג עניוי טָאה --- !ןגָאז

 ,עיצילַאּפ ,זיא ּוװ עווטסלאשטאנ ,עראעד סוכלאמ זיא ּוװ ןוא --
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 -- .ץערעט םעד ןעמענָא טלָאװעג טינ ץלא ווָאר רעד טָאה --- ?סע טסייה
 ןדַיי עכעלרע .סעקאיסָאב יד טימ ןבעגעג עצייא ןא ןיוש ךיז טלָאװ'מ
 "וצ טינ קַײרטש ןייק וצ ןוא םעשאה-שעדיק ףא ןייג טפראדעג ןבָאה
 ,ןייטש

 ,ןרָאװעג רעטכָאקעצ א זיא למיז
 ןיילא וד יװ ,רעמ !ןטעלּפ ךעיומ םעד !עניוי ,ןעבעב וצ ףוא רעה --

 ראפ ןוא סָאבעלאב ןראפ דיר עכלעזא טימ ךעיומ םעד ךיז טסטעלּפ
 ,ןליוו רימ זא .ןטעלּפ טינ רענייק ןיוש ריד טעװ ,ווָאר !סָאבעלאב םעד

 ךעלכַײב ענעזָאלבעגפוא טימ ןייגמוא טינ ןלָאז רעדניק ערעזדנוא
 ןוא סעסובָאל רימ ןענַײז --- טאז וצ טינ סָאד יא --- לפָאטראק עלָאג ןופ
 -עדא -- .וָאר םוצ ןָאטעג רעק א ךיז רע טָאה -- ?עבער ,סעקאיסָאב
 ןעיצ טינ זדנוא ןופ לָאז רע ,ץעווארק לעָאפער בער אב טלעיוּפ ,עבאר
 -ןרעל עמערָא רעביא ןעוועקעידזיא טינ ךיז לָאז רע ,קָאילק ןטצעל םעד
 ,גָאט א לָאמ יירד ןיירא םענָאּפ ןיא ןעניוי ןעײּפש טינ לָאז רע ,ךעלגנַיי
 .לַײװ ,עבער ,ןָאט טינ סע טעװ ריא רעבָא .קנאד א ןגָאז ךַײא רימ ןלעוו
 רעסעב ָאט .."טינ עלווא ןייק םענייק ,עלילָאכ ,טוט לעָאפער בער;

 ,םיא טימ ןעמוקכרוד זיא-טינייוו ןיילא ןיוש ןרימ ,טינ ךיז טשימ
 ,עבער

 סווָאר םוצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,םיטאבעלאב
 ,סעצײלּפ יד טימ טשטצעווקעג ןבָאה ,רעקיירטש יד טימ סעומש

 !קורעדַײנש א ןופ לסיב א עּפצוכ א --
 ןייק ,טאטשראוו םענעגייא ןיא ,ךיז אב ןיוש לָאז סָאבעלאב א זא --

 !טלעוו סיוא --- םיציקאה לָאק ולָאק ךָאד זיא ,ןבָאה טינ עייד
 ריא'ט .ןשטאּפסיוא טינ לגנַיי א שטאקראמס א רָאג ןיֹוש ןָאק עמ --

 טרעהעג סניוזא ןיוש
 !טלעוו יד רעקפעה זיא/ס זא ,ןיימ'כ --
 ןבעג עצייא ןא ןיוש ךיז טעװ ץעווארק עילָאפ ,ךַײא טרא סָאװ --

 ,סעקאיסָאב יד טימ
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 ןַײז טעװ ,טרָאװ ןייא קינוװארּפסיא םעד ןגָאז טעװ רע ,ןעד סָאװ --
 "על ןיוש םיטאבעלאב ענייש ןבָאה --- ,ןעמעלא ייז וצ ייוו ןוא ךֶא זא
 ,רעקיירטש יד ןופ עלָאּפאמ רעד ףא ךיז טיירפעג עליכטאכ

 רעד ןוא ,ןבעג טנָאקעג טינ עצייא ןייק ךיז טָאה עילָאפ רעבָא
 טָאה קַײרטש רעד .ןפלעה טנָאקעג טינ ךיוא םיא טָאה קינווארּפסיא |

 וצרעד ,ןָאזעס-װעטמָאי-ראפ ןופ ןערב ןטכער ןיא ןעילָאפ ןפָארטעג
 ?עקווָארידנומבָא, ןלעטשוצוצ ףא ןטקארטנָאק יד טקירדעג םיא ףא ןבָאה
 ,דזעיוא ןצנאג ןיא עיװָאדָארָאג ןוא רעשעלרעייפ יד ראפ

 ןוא ןעקמיולש ןגעק עניס ערעטיב א ןצראה ןיא קידנעַײטראפ ןוא
 ,"ןענעכערּפָא ףליה סטָאג טימ/ ךָאנ ךיז טעװ רע עכלעוו טימ ,ןעלמיז
 ךַײלגסױא ןא ףא ןעגנאגעגנַײא קיירטש ןופ גָאט ןטנעצ ןפא רע זיא
 ,ןלעזעג ענַיײז טימ

 ךָאנ טעברא ןקעלק טעוו'ס .ןטעברא קירוצ םיא אב עלא ןלעוו עדאווא
 ןלָאצ !טציא םיא אב זיא'ס *עקשטאירָאג, אראס ,טַײקינײלק א ,ןעצ ראפ
 -רא ןקִיָאשנעצ א ףא רָאנ ,ןבעגוצכָאנ טיירג רע זיא סָאד --- ךָאװ ןופ
 ןענָאק ,טעברא ןייק ָאטינ זיא'ס ןעוו .ןייגנַײא טינ רע ןָאק גָאטסטעב)

 ךיז טכאמ'ס ןעוו רָאנ ,טנװָא בייהנָא שטָאכ םייחא ןייג ,ןגעווטענייזנופ ,ייז

 ?ןטעברא טינ סטכאנעסייבאש .ןקוק טינ רעגייז ןפא רע ןָאק ,"עקשעּפס, א

 ןייא ךיז ןראּפש ייז זא רָאנ ..סטכאנעסייבאש טעברא טלעוו עצנאג יד

 ןלעטש ךיז לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד טינ זיא רע !טינ זיא -- טינ עקפאד

 ןזָאלראפ ךיז ןעמ געמ ,ךעלגניי-ןרעל יד ךעייש יסָאװ ,ןטַײקינײלק ףא

 רעמָאט .ןעלזאג ןייק טינ זיא עילָאפ זא ,ךיוא ןיילא ןסייוו ייז .םיא ףא

 ןעמ טכאמ סָאװ זיא ,שטאקראמס א טרירעגנָא זיא-סע-ןעוו רע טָאה

 א לָאמא טינ סע טיג סָאבעלאב רעכלעוו ?סָאװ ןזעוו אזא ןופרעד סע

 קינייװ :ןגָאז למיז לָאז ,אש ..?טנידראפ רע זא ,לגנַיי-ןרעל א שטאּפ
 ,סלדנַײרב עשָאי ןופ טּפאכעגניירא עדייב ייז ןבָאה ּפעלק ןוא שטעּפ

 יז זא ,טשינרָאג רָאנ ?רעל רעד ןיא ןעוועג םיא אב ןענַײז ייז סייב

 ןָא טנַײה ןופ זא ,םיא טביילג !טינ זיא ,"ןרָאי עקילָאמא טינ יס; ןגָאז

 טַײז רעייז ןיא עליפא ט'רע ,ןגייל טינ רעגניפ ןייק רעמ ייז ףא רע טעוו
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 סעכַאלעמלאב ערעסעב ןייק זא ,ןַײז רעכיז ןענָאק ייז רָאנ ,ןקוק טינ
 ןופ קידנבײהנָא ,ךעלגנַיי יד ןלָאצ ...ןרעװ טינ ןופרעד ךעלגנַיי יד ןלעוו
 עילָאפ .ןעדווירק טינ יז ט'רע זא ,םיא ףא ךיז טזָאלראפ ?רָאי ןטירד
 לָאז ,קע ןא ,ףָאס א .ןעדווירק ןצעמע לָאז סָאװ ,שטנעמ רעד טינ זיא
 !טעברא רעד וצ ןצעז ךיז ןוא ןפנארב ךעלסיב וצ ןעמענ ןעמ

 ןטעמסאכעג ןוא םענעבירשעג א טרעדָאפעג ןבָאה סרעקַיײרטש יד
 | ,ךאמּפָא

 -ָאפ רעד ףא ךיוא ןעגנאגעגנַייא עילָאפ זיא שינעגניד גָאט א ךָאנ
 ,טקידנעראפ ןעוועג זיא קילרטש רעטשרע רעד .גנורעד
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 סניוועג עסיורג סָאד

 ,בייו סרעלדנעה:-ץלָאה למיז ,עקלא
 :ּפָאק א ןָא םוא טייג

 ןכָאוװ ייווצ ןצנאגניא ןבילבראפ
 זיא קידנע ןא ףא ןוא ,ועטמָאי וצ
 ,ָאטינ טכיזסיוא ןייק ךָאנ

 -לא ןיא םורא קידסעלדאג ןיוש טריצאּפש טַײצ רעד ןיא רָאי עלא
 ךיז טרעזייב ןוא ךיז ןופ טזָאלב סָאװ ,קידנע רעקיטנופקיסַײרד א לרעק
 ךעלעפרעפ יד ןוא ךעלעקסילק יד זא ,קידנליפ טינ ,סָאבעלאב-עסַײמ
 | ...ןגעוו עָאנאה ןַײז ןופ טינ םיא ןעמ טיג
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 טייטש !רעסיז עטאט ,רָאי אזא ךיז לֶאֹז ןרעקמוא טינ -- רָאיאה ןוא

 א טכאמ עמ ןוא ךרוד זיא-סעייוו ךיז ןעמ טבעל ,רעטניוו רעטלאק א

 טינ רעכייז ןייק רָאג זיא רעטניוו ןופ זא רעבָא ,ךיילג ןטַײל ךצעסיײּפ

 .טסייה רעטיב סָאװ ,רעטיב עקאט זיא ,רָאי סָאד ןעוועג

 ןייא טסייוו -- בוסש ןיא ךעסייפ םעד ןּפעלשניירא טצוװ עמ יוזאיוו

 .למיה ןיא טָאג

 ךיוא ךעלקערוב עלעסעפ א ,טקאבעגּפָא ןיוש ןעמ טָאה עצאמ ,סעמע

 ןָאק לסָאר ןוא עצאמ טימ רעבָא ,םיֹרוּפ ראפ קיטש א ךָאנ ,טגרָאזראפ

 "ראק ,רעייא ,ץלאמש ףראד עמ .ןרעטאּפָא טינ ךעסייפ םעד ךָאד ןעמ

 ןענעכערסיוא סעּפע ןָאק עמ ,עלעקטָאּפאק א ,לכיש א דניק א ,לּפָאט

 ?ךעסייּפ ווערע טכיורב עמ סָאװ

 .קידנע רעד יו ,קראטש יוזא טינ ןעקלאמ טרעמיק ץלא סָאד רָאנ

 .טינ וועטמָאי ןייק וועטמָאי רעד ריא אב זיא קידנע ןא ןָא

 | ;ןטסיירט למיז ריא טריבורּפ

 ,טצוו'מ ,קידנע ןא ןָא זיא ,ץראה סָאד ּפָא ךיז וטסע סָאוװ ,עליימ ---

 ?טינ טלעפ סעקערוב ?ןאראפ עצאמ ןביילב טינ קירעגנוה ,עלילָאכ

 -יצ א ,ייא ןא ויא ,ןלעפ טינ ךיוא טעװ ץלאמש ,ןַײז טעוװו לפָאטראק

 .ירעגרע טינ רָאי ץנאג א ייוועלאה -- עלעב

 עקלאמ טכאמ -- !למיו ,טסיב וד שטנעמ רענדָאמ אראס ,ייא ---

 טכוד ,טסייוו וד ?עליכא רעד ןגעוו םענָאּפא ָאד טייג'ס -- .קיסָארדראפ

 ןא ןָא ךעסייפ סעּפע ,רעמ טינ ...עטצעל ירד לָאמעלא ןיב ךיא זא ,ךיז

 ראפ עטסָאבעלאב א רָאי קיצנאווצ ןוא טכא ,?טסייטשראפ -- קידנע

 ןוא ,ךעסיײּפ ףא קידנע ןא ןָא ןעוועג טינ לָאמניײק ןוא ךיז

 ' ,,,טבייה

 יד יו ,ןעז טינ לָאז ןאמ רעד ,טַייז א ןָא ּפָא ךיז טרעק עקלאמ ןוא

 .ןרערט טימ ןרָאװעג לופ ריא ןענַיײז ןגיוא

 -.טכיײפ טרעווס, זא ,למיז ןיוש טייטשראפ ןגייוװוש ריא ךָאנ רעבָא

 "ַָאצעל לסיב א ריא ןופ רע טכאמ ,יז ןטסיירט קידנלעוו ןוא ,"ךעל

 ;סענ
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 לקיטש ןייק ָאטינ ..!זיא סָאד ענייטעלאה א ראפ סָאװ ,ַײא ,ייא ,ייא ---
 -טכיל וצ רעּפיקמָאי ווערע יוװ ,ןרערט טימ יז טסיג .קידנע ןופ ּפָארק
 | ,ןשטנעב
 ןטימ ןרערט יד קידנשיװ ,עקלאמ טעּפילכ -- ,ענייטעלאה א ,ָאי -- =
 ,.םיא ןָא בוטש ןיא קיטעמוא טעשַאּפ זיא'ס --- ,ךעטראפ גערב

 א סעּפע ךָאד זיא רע רָאנ ,ץראה סָאד ךיוא טקירד ןיילא ןעלמיז
 ;שזארוק רע טכאמ ,לבצנאמ

 !סָאװ גערפ ,ךיז טעּפילכעצ !ענעדִיי ,ענעדִיי ,ייא --
 עמ ...זיוהטכעש ןיא ,ךעסייּפ ווערע ...םינייכש ראפ עּפראכ א --

 עשיטַײל ...טינ ןעקלאמ ןעמ טעז סעּפע ..!יירעדייר א ...ףיונוצ ךיז טמוק
 ...טבעלרעד ...רעגניצ

 גָאז ,ןַײז לָאז גונעג ...עטיוש ןייק טינ ַײז !ןַײז לָאז גונעג ,ונ ,ונ --
 ,..טייג שטנעמ רעדמערפ א !ךיא

 רעִירפ ןזיוואב ךיז טָאה סע ןוא ,טנפעעג םאזגנאל ךיז טָאה ריט יד
 ייווצ יד ךָאנ .קידנע ןא ןופ ּפָאק א --- ךָאנרעד ,ןשטנעמ א ןופ ּפָאק א
 ,קינטעלּפ לצעג טקורעגנַײרא ,סכעלײװטַײז ,ךיז טָאה ּפעק

 ןבעל ץנאג ןַײז טָאה ,רעקיצפופ יד ןיא ןיוש דיי א ,קינטעלּפ לצעג

 ."טעלּפעג; סעּפע קידנעטש טָאה רע סָאװ ,ןופרעד טבעלעגּפָא

 רע טבַײלק סָאד ,םישָאמוכ גנאג א טימ םורא ךיז רע טגָארט סָאד

 -- סרענעצ רעדָא סרעסקעז סיוא טסַײר רע ,עקשוּפ-רעקוצ א ףא ןטעלּפ

 סָאװ ,רעטכַײל ענעשעמ רָאּפ א ףא ,לכאנאט א ףא -- ךָאנ ץעפייכ ןכָאנ

 װעטמָאי ווערע :רעמונ ןייא רָאנ טלעפ'ס ,ןטעלּפ טָא-טָא ךיז ןפראד

 ןבלאה א טימ רעדָא םירייזכאמ גנאג א טימ רעזַײה יד רעביא רע טייג

 ןעניוועג ןעוו לָאז רעצעמע זא רָאנ .ךעלעפעל-ייט "ענעטעשזארפ, ץוט

 ,טינ רענייק טקנעדעג -- *ןטעלּפ, ענַײז ןופ
 ןרעו רעטָאּפ רָאנ ,טינ ךאז ןייק רָאג טעלּפ רע זא ,ןעמ טָאה טגָאזעג

 :ןכאז עגנירג יד ןופ טינ זיא ,*טעלּפ, א םיא קידנבעג טינ ,ןעלצעג ןופ

 -קעז םעד ךַײלג טינ םיא ריא טיג ;טינ ךיז טלַײא סָאװ ,דיי א זיא לצעג
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 טינ ךיז טמעש ןוא ,ייווצ ןוא ָאש א ןײטשוצּפָא טינ ךיז רע טליופ ,רעס
 -סיוא טוג טכער זיא ,טינ ךיוא טפלעה סָאד זא ןוא ,ךיז ןרעזיײבוצנָא
 ..עטסָאבעלאב עטסנעש יד ןַײז עליפא סע געמ ,ןעלדיז

 -- טעלּפ א ןשָארג ןעצ יד ןרעג םיא ןעמ טיג רָאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ
 .ךעסייּפ ראפ

 = קידנע ןסיורג א לצעג טפיוק ,ךעסייפ ראפ ןכָאװ ייווצ ,רָאי עלא
 סיורא ךיז טזָאל ןוא ךעלסיפ יד םיא טדניב --- ,"קידנע ןא טינ בלאק א,
 ,ןטעלּפ ןבַײלק רעזַײה יד רעביא

 טרעדנוה ירד, ןוא ,טגָאז רע יװ -- ,"ןטעלּפ טרעדנוה ןצנאגניא; -
 | .ןגָאז רעבַײװ יד יו --- ,?ןטעלּפ

 ןגעקטנא םיא ןעמ טגָארט ךעלרענעצ יד ,זיא עסַײמ יד יװ רעבָא
 עקאט רע טעלּפ קידנע םעד זא ,רעכיז ןעמ טסייװ סָאד לַײװ)
 ,סעמעעב

 ,קידנע םעד ןענווועג סעלייב לוָאש-לשריה עצַײכ ןרָאיאראפ טָאה טָא
 עַײנ יד עקטוג -- ןרָאיילרדראפ ,סבלאק עינעמ-לטע --- ןרָאיײיווצראפ
 ...לזאמ סָאד טָאה ריווג א -- עטנריווג

 ןוא ןגיוא יד טשיוועגסיוא עקלאמ טָאה ,קידנע ןטימ ןעלצעג ןעזרעד
 ,ןאמ ןפא קילב א ןפרָאװעג

 ...עושעי יד ןעמוק םיא ךרוד טעוו ,סע טסייה ,רעשפע
 ,למיז טכאמ -- ?לצעג בער ,ןגָאז סעּפע ריא טעװ סָאװ --
 ךיז ןרימ ןוא ,רעכָאב ןפא טעלּפ א טמענ ?סָאװ ןגָאז ךיא לָאז סָאװ ---

 ןפא ּפָאק ןטימ קידנוַײװנָא ,ןזָאלבעגנָא לצעג טכאמ -- ,רעטַײװ ןקור
 ,"רעכָאב,

 סיױא למיז טגניז-- ?ןטע-עלּפ טינ רעבָא םיא ךָאד טעװ ריא --
 .,ןגינ-ערָאמעג א טימ

 לעװ עשז סָאװ -- .זעגיוראב לצעג טעשטרוב -- ?ןטעלּפ טינ --
 | ..?ןגייל סעמיצ ןיא ?ןָאט םיא טימ ךיא
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 ?קידנע לקיטש א ןעַײדראפ טינ ריא טעוװ ןיילא ןוא --

 טימ עצאמ גונעג זיא רימ ראפ ...ךיא טינ קידנע ןייק ףראד ךיא --

 ..!קידנע ..,לסָאר !
 ..?ןסיוו ןעק'מ --- ,עקלאמ טעב -- ,טעלּפ א םיא ביג -- |

 ,טַײקטײרב א טימ למיז טכאמ -- ,טעלּפ א ןבעג םיא ןרימ --

 סָאװ -- .רעטרעדנוה א ןעקנעש טפראדעג ָאד טלָאװ רע יו ,רעגייטשא

 ?טעלּפ א טסָאק

 לפיוו --- ,לצעג ךיז טרעזייב -- ..!ךעלברעק םיִפָאלא טאּפראט --

 - !לרענעצ א ?טעלפ א טסָאק
 דָארג ?עקלאמ ,ןעמענ וטסעוו רעמונ א ראפ סָאװ .טביירשראפ ,ונ ---

 ?םוא יצ
 יז סָאװ ,טַײקינײלק א ָאט וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ טָאה עקלאמ

 -לזאמ "םוא, רעמָאט זיא ,"דָארג, א ןעמענ יז לָאז !ןָאק ןיא ָאד טלעטש

 -יוועג וצ טרעשאב ײדָארג; א רעמָאט זיא -- "םוא; ןא ןבַיײילקסױא .קיד

 ...קידנע םעד ןענ
 ,טסליוו וד ןכלעוו ,םענ -- ,קידנעלקנעווק עקלאמ טגָאז -- ,סייוו'כ --

 טינ ךיז ףא למיז לי -- ,כאז יד ןיא טינ ךיז שימ ךיא ---

 | -  צאטסייטשראפ וד יװ ,וט --- ,ןלעטש

 .ןזָאלעגּפָארא טנעה יד ךיז ןבָאה ןעקלאמ אב

 ..?דָארג יצ םוא ?םוא יצ דָארג ?ָאד ןעמ טוט סָאװ

 םענ -- .טיירפרעד לָאמאטימ ךיז יז טָאה -- ?למיז ,סָאװ וטסייוו ---

 .!םוא ןא טימ דָארג א ,ןרעמונ ייווצ רָאג

 למיז ךיז טָאה -- ,!קינעװירג ןצנאג א םיא ןבעגקעווא עקאט --

 .!טלעג ערייווא ןא ?אה --- .טמירקראפ

 ץראה סָאד !ןַײז טנוזעג וטסלָאז ,ביג ,למיז ,ןטעלּפ ייווצ ביג ---

 וצ לָאמ סקיטנַײה ןלאפניירא טעוװ סניוועג סָאד זא ,רימ טגָאז

 ,זדנוא
 ךיז טָאה ,לטַײב םענרעדעל ןסיורג םעד ןעמונעגסיורא טָאה למיז

 ןרעבליז קנינילק א טּפעלשעגסיורא טָאה ,ןטרָאד טעקרַאּפעג גנאל
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 ןוא ןעלצעג סע ןבעגעגרעביא ,סעקעּפָאק עקיצנייא ףניפ ןוא לרענעצ
 ;טגָאזעג

 ,װעטמָאי ליפיוזא טסָאק !ןפרָאװעגסיורא סעקעּפָאק ןעצ ךָאנ זיא --
 -נערב ןענָאק רעבַײװ סָאװ וצ .סעקעּפָאק עכעלטע ךָאנ ןטסָאק לָאז
 ןוא א"כ ןרעמונ יד טסָאה וד .ןרעמונ יד טלאהאב ,אנ ..ןעג
 ר"ל

 ,ןָאטעג גָאז א ליטש עקלאמ טָאה --- ,ָאש רעקידלזאמ א ןיא --
 סָאד .סיורא טינ ןעניז ןופ קידנע רעד ןעקלאמ זיא ןָא טלמעד ןופ

 -ָאט רעבָא ...ןלאפניירא ריא וצ טעװ סניוועג סָאד זא ,ריא טגָאז ץראה
 רעטוּפ רעד טימ טייג סע סאשעב ,יוזא לָאמעלא ךָאד זיא'ס .,?טינ רעמ
 | ..,ּפָארא

 יו טאמיק קידנע םעד טכארטאב ןיוש יז טָאה ןגעווטסעדנופ רָאנ
 ,םענעגייא ריא

 ענעדנובעג יד ראפ קידנע םעד קידנּפעלש סאג ןיא ןעלצעג יז טפערט |
 ּפָא םיא יז טלעטש ,םערָא ןרעטנוא טשטעווקעגפיונוצ רעדָא ךעלסיפ
 | ;סיוא םיא טדער ןוא

 ןופ ךָאד טכאמ ריא ?ךיז טימ ןּפעלשמוא םיא ריא טפראד סָאװ ---
 ...ךָאד ריא טכאמ לעט א םיא

 טרא סָאװ -- ,לצעג ּפָא טדיינש -- ,רערעַײא טינ ךָאנ לייוורעד ---
 | ?ךייא

 טינ -- ,ןעקלאמ טסירדראפ -- ,םִיייכעלאבראצ א ךָאד זיא'ס --
 טעז ..רעטשטעווקעצ א ,רענעדנובעג א ,טקנירט סָאד טינ ,טסע סָאד
 .!!סיוא ךַײא אב טעז רע יו ,רָאנ

 ..?ךיײא ןענעמרָאק רעשפע סעקידנע עדמערפ ךָאנ --
 טריבורּפ --- ,סענַאמכאר א ךיױא ךַײא ףא ךָאד זיא'ס רעבָא --

 ךיז ּפעלש --- ,ןפיוא רעדנא ןא ףא קידנע םעד ןעוועטארסיורא עקלאמ
 טשעלאכראפ ךָאד ןענָאק טנעה יד ...עסאמ אזא טימ גָאט ןצנאג א םורא
 קידנע םעד טלָאז ריא ןעוו ,טעלּפ א ןבעג טינ ךַײא טלָאװ עמ ..!ןרעו
 ,,?םייה רעד ןיא ןזָאלרעביא
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 אב ןעמענ ןעמוקעגנָא גנירג סעּפע !ריא טגערפ סָאװ ,עדאווא ---

 .?קידנע ןטימ עליפא טעלּפ א ךַײא

 ,קעווא טייג ןוא ּפָא טצפיז עקלאמ

 .!רעזכא ןטימ סעּפע ךאמ ,וט

 טָאה ,סאג ןיא ןעלצעג טנגעגאב טינ טָאה יז םעדכָאנ לָאמ לפיוו ןוא
 .ןטגערפעג לָאמ סעדעי יז

 ?ךיז טרעה סָאװ ,ונ ---

 .רעטַײװ טייג ןוא לצעג טעשטרָאװ --- !ןגָאזנָא ןיוש ךיַיא טעוו'מ --

 .ןעמ טבעלרעד ,טבעל עמ זא רעבָא |

 טראה ךעלקיטש טגיילעצ סָאװרָאנ טָאה למיז -- ,ץעמָאכ-סאקידב וצ
 ןעוו --- ,ץעמָאכ ןעניפעג ןבייהנָא ךיז ןבילקעג ןוא רעטצנעפ יד ףא טיורב
 ךיז טָאה ,זיא רעגייטש ןַײז יו ,לצעג ןוא טנפעעג ךיז טָאה ריט יד
 ,סיורָאפ טַײז א טימ בוטש ןיא טראשעגניירא-

 ,טגָאזעגנָא זעגיוראב יו ןוא ץרוק רע טָאה -- ףענווװעג --
 :טנעה יד טימ ןָאטעג שטאּפ א טָאה עקלאמ |

 !ןעקנאד וצ טָאג ---
 . ,עכמיס ןופ טלארטש םענָאּפ ריא ןוא
 .ןדירפוצ למיז טלכיימש --- ,ךיז טכירעג טינ --
 ךיז ןעז רעכיג סָאװ עקלאמ ןיוש ליוו -- ?רע זיא עשז ּוװ ָאט --

 ,קידנע ןטימ
 ,ןסיוו לצעג ליוו -- ?טלעג-גָאזנָא ןוא --
 ?טלעג-גָאזנָא רעסָאװ ---
 םענ ןדליג ףניפ ...ןענּוװעג טינ סעקידנע ןייק לָאמנייק םענָאּפא --

 | | ,..טלעג-גָאזנָא ךיא
 ,,?טלעג טימ רעציוא אזא !טינ רימ וצ גָאלק א --
 ןעצ ראפ ךעסייּפ ףא קידנע ןא ןבָאה ?טלָאװעג ריא'ט ןעד סָאװ --

 ,?ןשָארג
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 ,שינעטעב א ןוא ,שינעדער א ןוא ,שינעגניד א ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 לצעג -- לברעק בלאה א ןוא ,ןדליג ירד ןוא ,ןדליג ייווצ ןָא טָאב עקלאמ
 םיוק ..!רעקיניײװ טינ ןשָארג ןייק ,ןדליג ףניפ :עקיניײז סָאד אב טייטש
 .-גָאזנָא סָאד ןעמונעגוצ .ןשָארג ןעצ טימ ןדליג ריפ ראפ ןעגנודעגּפָא
 ןעמוקעג קירוצ רע זיא םורא ָאש לטרעפ א ןיא .קעווא לצעג זיא ,טלעג
 ,קידנע ןטימ

 יד ןיא ןרָאװעג רעטצניפ ןעקלאמ זיא ,קידנע םעד ןעזרעד
 | ,ןגיוא

 א יװ ,ראד ,טקילפעגסיוא קע רעד ,ןכָארקעגסיוא ןרעדעפ בלאה
 --- ּפָארק רעד ,ןזָאלעגּפָארא --- לּפעק סָאד ,ץלימ א יװ ,יולב ןוא ,ןָאּפש
 ,,!טנאוו יד יו --- םיא וצ טפייפ למיז ..,עלאיוו ןוא ךיילב

 זיא'ס !קידנע ןטימ ןָאטעג ריאיט סָאװ ,ןרָאי ענַיימ וצ גָאלק א --
 .!קידנע רעקיבלעז רעד טינ רָאג ךָאד

 ,ריט טַײז רענעי ףא ןעוועג ןיוש זיא לצעג רָאנ
 טָאה -- ,טעכיוש םוצ ףיול ןוא עליישטאפ יד רעכיג ּפאכ ,עקלאמ ---

 ,למיז טגָאזעג
 -נוא קידנע םעד ,ּפָאק ןפא עליישטאפ יד ןָאטעג ּפאכ א טָאה עקלאמ

 ,טעכיוש םוצ ןפָאלעגקעװא זיא ןוא עליישטאפ רעד רעט
 ,רעטצניפ ןעוועג זיא ןסיורד ןיא ,עקידנקלָאװ א ןעוועג זיא טכאנ יד

 רעביא טעזדָארבעג קידנלַײא ןוא ףורעד טקוקעג טינ טָאה עקלאמ רָאנ
 סָאװ ,עלַײװ עלא ךיז קידנרעהוצ ,סעשזוילאק עקידכעסייּפ-וװערע יד
 ,עליישטאפ רעד רעטנוא ךיז טוט סע

 עליפא ,..לּפעק סָאד ּפָארא רע טזָאל סעּפע ,ליטש וצ רע זיא סעּפע
 ,..רערעגָאמ א רָאנ ,רערעווש ץנאג א

 ךרוד ןסירעגכרוד עקלאמ ךיז טָאה ,לביטש-טכעש ןיא ןפָאלעגניירא
 םעד קידנּפאכּפָא םיוק ,ןוא טעכיוש םוצ ךַײלג ןּפָאלעגוצ ,רעבַײװ יד
 ;ןטעבעג ,םעטָא

 ...ףֶא ןַיײמ רעכיג רימ טעליוק ..!ערָא בער ,ןַײז טנוזעג ריא טלָאז ---
 ,..טנעה יד ןופ רימ טלאפ'ס --- ךיז לייא'כ
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 יז טָאה ,עליישטאפ רעד רעטנוא ןופ קידנע םעד קידנּפאכסיורא ןוא
 | ,..טנעה יד ןיא טעכיוש םעד טראּפשעגניירא םיא

 ענַאמכאר ,עײדרעסַאכ יצ עגושעמ ,ענעדִיי ,סעּפע רִיא טַײז סָאװ --
 עטרעגיײּפעג א ךָאד זיא'ס .!טנאה ןיא עלייווענ א רימ טראּפש ?ןָאלציל
 ,,?סָאװ ,טינ טעז ריא !ףָא

 ..ןשָאל ןָא ןייטש ןבילבעג ןוא טנעה יד ןכָארבראפ טָאה עקלאמ
 ;טרעיודאב ןוא ּפעק יד טימ טלקָאשעג ןבָאה םורא רעבַײװ
 אזא :ןעגנאגעגסיוא טנעה יד ףא ריא אב ןפָאלראפ עיצקא ןא --

 י!קילגמוא אזא ,קילגמוא
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 קילגמוא סעטאלז

 םעד -- ןקירדניּפ עמיולש טָאה עמ ןע
 לפוטעמ ןטסערג םעּד ןוא לזאמילש ןטסערג
 -לימ רעד ףא ןעמונעגקעווא -- רעדניק טימ

 ןופ טכײײקעג סאג עצנאג יד טָאה ,עמָאכ

 ;רעטכעלעג

 !?אוװטסעשטעטָא קינטישטשאז; םעד ןָא רָאנ טקוק ---|

 "ייטראפ ןיֹוש ףראד קירדניּפ זא ,ןעיילַאקינ וצ ייוו ןוא ךֶא זא ---

 | !ןָארט ןַײז ןקיד
 ןָא גָאט -ןריובעג ןַײז ןופ זא ,סםאהעג קירדניּפ ןיוש טָאה לזאמ אזא

 ' ,טכאלעג רָאנ םיא ןופ ןעמ טָאה
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 טָאה ,קירדניּפ לעיכעי אב יוװ ,עינאסכא ערעסעב ןייק !לזאמילש --
 -עג-קעזיוכ טימ ןעמ טָאה --- ,ןבַײלקסיױא טנָאקעג טינ ןיוש ךיז רע
 -ייטשא ,לטלעוו קידניז רעזדנוא ףא סּפיּפ ןטשרע ןַײז טנגעגאב רעטכעל
 רעד ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע סָאװ ,דלוש ןַײז ןעוועג טלָאוװ'ס יװ ,רעג
 א ןטאט א אב רעטשרע רעד טינ -- ןעיווע ןא ןטאט א אב רעטנעצ
 ,ריווג

 -עגפוא ןַײז ןופ ,ּפָאק ןסיורג וצ ןַײז ןופ טכאלעג ןעמ טָאה רעטעּפש
 םיא וצ ןענייז סָאװ ,ןכאז ץלא --- סיפ עמורק ענַײז ןופ ,לכַייב טזָאלב
 טלָאװ רע עכלעוו ןופ ןוא ןטאט ןוועלשידאי ןַײז ןופ עשורעיעב רעבירא
 רָאי ןציירד וצ .םיא ןָא זיולב ךיז טדנעוו סע ןעוו ,טגָאזעגּפָא ןרעג ךיז
 ןשיװצ עריוטדעמלאט ןיא טציז רע סָאװ ,טכאלעג ןעמיולש ןופ ןעמ טָאה
 קיטַײצירפ ןַײז ןופ טכאלעג ןעמ טָאה רָאי ןצכא וצ ;רעדניק עקירָאיטכא
 טָאה עמ ;טסולגעג ךיז טָאה םיא יו ןסקאוועג זיא סָאװ ,לדרעב רעטיש
 ןופ טָאה עמ ;טסגיד-רעטילימ וצ ןעמונעגוצ םיא טָאה עמ ןעוו ,טכאלעג
 -ראפ רעמ ךָאנ ןטאדלָאס ןופ ןעמוקעגקירוצ זיא רע ןעוו ,טכאלעג םיא
 רעד טימ טאהעג ענעסאכ טָאה קירדניּפ ןעוו .קעווא זיא רע יװ ,טעקויט
 ךיז סאג יד טָאה ,"עטאל-א-רימ-גייל ,עטאלז, דיומטסניד רעטלּפוטשעג
 ,רָאה עטיור טימ רעכָאב א יװ טקנוּפ ,קידנכאל ןטַײז יד אב ןטלאהעג
 ענעסאכ טינ רָאג ןיוש רָאט רעטאוועמאט א לסיב א ןוא ןגיוא עמורק טימ
 ןרָאװעג ענעסאכ רעד ךָאנ םישָאדאכ ןַײנ טקנוּפ זיא קירדניּפ זא ...ןבָאה
 -כעלעג ןופ ןעגנולקעג סאג יד טָאה ,גניליווצ ןטשרע םעד ןופ עטאט א
 עשימָאק א ראפ סָאװ טסייוו רעוו ןָאטעגפוא ָאד טלָאװ קירדניּפ יו ,רעט
 ,טינ טוט םיא רעסיוא רענייק סָאװ ,ךאז

 -עג קירדניּפ טָאה -- !סָאװ ןכאל וצ ָאד יס סָאװ ,טינ סייוו'כ ---
 עלא ?רעדניק טָאה עטאלז ןַײמ רָאנ ,סָאװ --- .סעציײלּפ יד טימ טשטעווק
 -שימ א ריא אב סָאד זיא ?סגניליווצ סָאװ ןוא .רעדניק ןבָאה רעבַײװ
 | ,סגניליווצ סקעז טאהעג טָאה עמאמ ריא :ךאז-עכָאּפ

 יו ,רעגייטשא ,רעטכעלעג ןטיירב א ןפורעגסיורא טשרע טָאה סָאד
 ,גנורעלקרעד ערעסעב א ןבעג טנָאקעג ןטלָאװ ןקירדניּפ ןופ ערעגילק
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 ןופ ,םעד ןופ טפָא ןכאל -- עװװעט אזא ןיוש ןבָאה ןשטנעמ
 וצ ןעמעוו ןופ ,ןַיײז זיולב ףראד סע .ןענייװ רָאג ףראד עמ סָאװ
 ,ןכאל

 ,סגַײז בייוו סָאד זיולב טָאה טכאלעג טינ
 םעד טיילגאב עטאלז טָאה ,עמָאכלימ ףא קעווא זיא קירדניּפ ןעוו

 רע סָאװראפ ,םעליולעשעניוביר םוצ סעניײט טימ ןוא ןרערט טימ ןאמ
 ,רענייא ריא ףא ןסָאגעגסױא עכעכיוט עצנאג יד טָאה

 טימ ןטישאב ךעלגעטגָאט םיא טגעלפ יז סָאװ ,סיוא טינ טכאמ סע
 סָאװ ןוא ,סעלָאלק ,עטסאפראפ ןיילא ריא ןופ ,עדליוו-ענושעמ לגָאה א
 ,סעשָאקאב עקיצראה טימ ןטשרעבייא םוצ ןעמוקעג קידנעטש זיא יז
 ןופ ,"קילגמוא , ריא ןופ ןעיײרפאב לָאמעלא ראפ לָאמנייא יז לָאז רע
 וצ טונימ יד ןבעלרעד ןיוש לָאז יז ןוא "שינעקישנָא רערעטצניפ, ריא
 ןוא ,ןאמ א ,ןגעווטסעדנופ ,זיא ןאמ א ,"ענָאמלא עכעלקילג, א ןרעוו
 ךיז טנייו -- עמָאכלימ ףא םיא טמענ עמ רעדָא טבראטש רע זא
 ,עקאט

 ,יירעטוטאל ןַײז ןופ טנידראפ טינ טָאה קירדניּפ קיצניװ יװ ,וועגא
 ,דניזעג ןַײז ןופ רעזַײּפש רעקיצנייא רעד ןעוועג ךָאד רע זיא

 א עטאלז ךיז טָאה ,ייבראפ ןענַײז ןכָאװ רָאּפ עטשרע יד זא רָאנ
 ףא טינ ךָאנ ךיז טגייל למיה רעד, זא ,ןעזרעד טָאה יז .טקִיוראב לסיב
 סענַאמכאר ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטוג ןענופעג ךיז ןבָאה סע ."דרע רעד
 רעדניק ןַײנ יד טימ עקטסיוורעזער רעכעלקילגמוא; רעד ףא טאהעג
 א רעטעּפש .בוטש ןיא לבור רַאּפ א טכארבעגניירא ןבָאה ןוא ,"ךעבענ
 ןטאדלָאס ןופ סעילימאפ ראפ טעטימָאק-ספליה א ןרָאװעג זיא לסיב
 ,ריא ראפ ןגרָאז וצ ןביוהעגנָא אנזאק טָאה ךָאנרעד

 ןעטאלז ראפ רָאנ ,גרָאז רעד וצ ייוװ ןוא ךֶא זא ןעוועג זיא'ס ,סעמע
 -ראפ יז טנַאקעג זיא-טינ-ןעוו טָאה ןאמ רעד לפיוו ,רעמ ןעוועג סע זיא
 ,ןגרָאז

 רעדניק ריפ ראפ .טציא יװ ,ןעוועג טינ טוג יוזא לָאמנייק זיא ןעטאלז
 רעדניק ףניפ ראפ ,שעדיוכ א לבור ייווצ וצ ריא ןעמ טיג רָאי ףניפ זיב
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 יז טָאה עמ ,דניק א ףא שעדיוכ א לבור יירד וצ -- רָאי ףניפ רעביא

 לקאכאסעב .שעדיוכ ןיא שעדיוכ ןבראק ףניפ :ןסעגראפ טינ ךיוא ןיילא

 "ועמ שעדיוכ א ןבראק קיצנאווצ ןוא טכא ןופ לאטיּפאק א סָאד זיא

 םעלָאכ ןיא עליפא רעירפ טָאה עטאלז סָאװ ,דלָאג ןעמטאמ א --- םינָאמ

 ,לָאמ ןייא ראפ ןעזעג טינ

 ךיז טָאה ריא .טביילגעג טינ קילג ריא ןיא ןיילא טָאה עכיקירדניּפ

 ךיז ןלעװ סע ףרעיוד טינ גנאל ןָאק ןבעל ךעלקילג אזא זא ,טכודעג

 עילאק ןלעװ סָאװ ,סרעניגראפ-טינ ,םינָאס ,רעגניצ עזייב ןעניפעג ןיוש

  ןלָאצ וצ ןרעהפוא ריא טעװ עמ ןוא ,"אנשזאק, אב עכָאראמ ריא ןכאמ

 | ."ששנעּפ;

 ,ךיז וצ סענָאמכאר םעד *אנשזאק; אב ןטלאהוצרעטנוא יידעק ןוא

 ןַײנ עלא טימ עקפאד *עשנעּפ, רעד ךָאנ ןעגנאגעג קידנעטש יז זיא

 ןיק טינ ףראד יז זא .ןרעסאמ טציא ןייג ןעמ לָאז ןוא ,רעדניק

 | ."עשנעפ;

 רעדניק סעטאלז ךיז ןבָאה טַײקנײש ןוא ערּוװג רעדנוזאב ןייק טימ

 יא ,סעקיטיכאר יא ייז ןשיװצ ןעוועג ןענַײז סע .טלייטעגסיוא טינ

 .ךעלּפעק עניירמוא טימ יא ,ןגיוא עקנארק טימ יא ,ענשטילעּפָארקס

 א ןוא ,קירדניּפ יו ,ןטאס אזא אב ןַײז טנָאקעג שרעדנא סע טָאה יוװ

 רעד ךָאנ טינ ןעוועג ךיוא ייז ןענַייז ןָאטעגנָא ?עכיקירדניּפ יו ,עמאמ

 ןיא ךעלדיימ ןוא עשלגנַיי ןיא ךעלגנַיי עקפאד טינ ןוא עדָאמ רעטצעל

 .םישובלאמ עשלדיימ

 יד טימ ענעדִיי רעמערָא רעד ףא ןבָאה וצ סענָאמכאר טָאטשנָא רָאנ

 ןופ טכאמעג קצזיוכ רָאג ןעמ טָאה ,ךעבענ ,םימיוסעי עקידעבעל ןיינ

 . {ריא

 טָאה -- ,"עשנעּפ; רעד ךָאנ ןיוש טייג עטָאר ריא טימ עטאלז --

 .עיסעצָארּפ יד טנגעגאב סאג ןיא ןעמ

 רעבַײרש רעד טָאה -- !וטָאר ויָאווס אקייֵָארטסַאּפ ,אטאלז ,ונ --

 .ריא ןופ טכאלעגרעטנוא עווארּפוא ןֹופ
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 עטמאאב יד ןבָאה -- !טלעג סעּפע טסבַײלק ,עכיקירדניּפ ,סָאװ --

 .ריא רעביא ךיז טלציוועג
 סעדעי עטאלז ךיז טָאה -- ,רימ ןופ טכאל קינלאשטאנ ןאּפ רעד --

 ןַײז דעשיוכ טינ סעמע ןא ףא ,עלילָאכ ,יז לָאז עמ ,ןקָארשעג לָאמ

 .ןרָאװעג עריווג א עקאט ןיוש זיא יז זא

 ןיילא -- רעלַײמ ןַײנ טָאה עמ זא ,ןבַײלק טלעג עקאט ןָאק עמ --
 ,טאז וצ טיורב ןַײז שטָאכ לָאז ייוועלאה .ןקיטעזוצנָא .עטנעצ א

 ,זיוה א ןפיוק טסעװ ..טלעג ביילק ,ָאועשטינ ,אטאלז ,ונ ,ונ ---

 !עה ,עה ,ןענעפע םָארק א

 ,טָאה יז עגייד א .ריא ןופ טכאל עמ סָאװ ,טראעג טינ טָאה ןעטאלז

 ,ןזָאלראפ טינ יז לָאז עמ יבא ,ןכאל ןעמ לָאז

 ריא טרעוו רעמָאט :טקיורמואב בייהנָא םוצ יז טָאה רָאנ ךאז ןייא

 טלמעד יז טעװ סָאװ .עמָאכלימ רעד ףא טעגראהרעד ,עלילָאכ ,ןאמ

 .ענָאמלא רעד *עשנעּפ , ךיוא טלמעד טלָאצ עמ זא ,עליפא טגָאז עמ ?ןָאט

 רערעטצניפ א ןופ ןבעל סָאד ןיוש זיא ,טגָאזעגסנייטשימ ,סָאװ רעבָא

 א קאלש א עקאט .סענָאמכאר א ךיוא ןזיא ןאמ ןפא ןוא ?ענָאמלא

 ןַײנ עריא ןופ עטאט א ןוא ןאמ א טרָאפ רעבָא ,ערָאצ א ,ןאמ
 ,רעדניק

 -עג ,ווירב א ןגָארקעג טָאה "בעל עטאלז ערעַײט ,עביל,, טניז רָאנ

 ןייד , ןופ טעמסאכעגרעטנוא רָאנ ,טנאה סנעמעוו ןופ טסייוו טָאג ןבירש

 רעקיזָאד רעד ריא ןופ זיא -- *עמיולש ןאמ ןטבילעג ןוא ןטצעשעגכיוה

 ,ּפָארא ךיוא ורמוא

 זיא רע זא ,ןסיוו טזָאלעג ,סנטשרע ,טָאה ןאמ רעטצעשעגכיוה רעד

 ,"ןרעה וצ ריד ןופ עכעלמענ סָאד ,טנוזעג ןטסעב ןיא ןעקנאד וצ טָאג;

 -עג ןטסעב ןיא; ךיז ןעז וצ טפָאה ןוא *זָאבָא יָאװָאליט , ןיא זיא רע זא
 ,"ןיימָא ,קיביײא ןוא רעמיא ףא דיירפ ןוא קילג ,טנוז

 םוש ןייק זיא "זָאֹבֶא יָאװָאליט; ןיא זא ,ריא ןעמ טָאה טגָאזעג ןוא
 ...ןייז עלַאגעלאב א יװ ,סנייצלא טָא; ,ןאראפ טינ ענָאקאס

 .ןעוועג לופ ןצנאגניא קילג סעטאלז ןיוש זיא טציא
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 -רעד ,טָאג רעירפ, ןעקנאד וצ טרעהעגפוא טינ עקאט טָאה יז ןוא

 ריא טרעװ סע סָאװ ,דעסעכ םעד ראפ "ןַײז טנוזעג לָאז ,אנשזאק ךָאנ

 | ,ןָאטעג

 -רעטוּפ ןקאב וצ ןלאפעגנייא ןעטאלז זיא סעּוװש ראפ געט עכעלטע
 ,װעטמָאי ףא ךעלכיק

 רעדניק יד ,טלָאװעג טלָאװ יז רָאנ ,סערָאּפאק ףא סע ףראד ןיילא יז
 ,װעטמָאי א ןופ ןבָאה עָאנאה ןבעל ןיא לָאמ ןייא שטָאכ ןלָאז

 יז טסיג יז .טאהעג טינ טאז וצ טיורב לָאמנייק ,ךעבענ ,טציא זיב
 טינ סעּוווש ןייא שטָאכ יז ןזָאל ָאט ,זדלאה ןיא דלָאג ןייק טינ ךיוא טציא
 -כיק-רעטוּפ ןסע רעדניק עשיטַײל יװ ,קידנקוק ,ץכעַײּפש יד ןעגנילש
 "רָאטװ, טנופ רָאּפ א ןעמענ יז טעוו טָא ...עירָאקיצ ןעקנירט ןוא ךעל
 רעטוּפ --- לייא לריטאווק א ?*עװרעּפ, ןַײז עקפאד סע זומ'ס -- לעמ
 יז ןזָאל ,ךעלכיק-רעטוּפ ייז ראפ ןקאבסיוא טעװ ןוא -- רעַײט וצ זיא
 סָאװראפ ,טפלעה טָאג זא .טלעוו רעד ףא ועטמָאי זיא'ס זא ,ןסיוו ךיוא
 ,טינרָאג א טימ טינרָאג א ?ןטסָאק ןצנאגניא סע טעװ לפיוו ,ןיימ'כ ?טינ
 לריטאווק א ,ןשָארג ףלעוװצ טימ ןדליג א -- לעמ ערָאטװ טנופ יירד
 -- סעקניזָאר עכעלטע ,רעקוצ לסיב א ,ןווייה ,ןשָארג ןצרעפ --- לייא
 .ןדליג רעסָאװ א ףא טיורב ןרָאּפשנַײא ךָאד יז טעװ ,ןשָארג ףלעווצ ךָאנ
 טכוזעג ץלא עטאלז טָאה -- ,רָאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ ךָאד זיא סעּוווש ןוא
 .יירעגנערבסיוא ריא ףא רעשכעה א

 ץנאג ,עקיטשיב ןרעװ סע ףראד ןָאטעגּפָא זא ,ךיז טייטשראפ סע
 רעוו ,ןטַײצ עקיטנַײה :ןקעמשרעד טינ ,עלילָאכ ,ןלָאז םינייכש ,םייהעג
 -אמ ןוא ,רעניגראפ-טינ ,ןשטנעמ עזייב ןעניפעג ךיז ןענָאק סע ,טסייוו
 -וּפ טימ רעדניק עריא טעװעדָאה קירדניּפ עטאלז זא ,"אנשזאק, ןרעס
 אנשזאק !סיוא -- ןוא ,ןבשזעכ סאנשזאק ףא סעירָאקיצ ןוא ךעלכיק-רעט
 וצ ןרעהפוא ךיוא טירב ףא ריא טעװ ןוא סאק ןיא ןרעװ טעװ
 | .ןבעג
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 ןקעמשרעד ריא אב ןלָאז יז ,םינָאס עריא ןלעװ ןבעלרעד טינ רעבָא
 !עירָאקיצ טימ ךעלכיק-רעטוּפ ןופ ךעייר םעד עליפא

 וערע ףא טכאנ רעד ןיא ןקאב סע לָאז יז ,ראנ אזא טינ זיא יז
 טכענ ייווצ טימ ןָאטּפָא סע טעוװ יז .ךאוו זיא טָאטש ץנאג ןעוו ,סעוווש
 ,רעקאמשעג ךָאנ זיא לכיק-רעטוּפ ןקאבעגטלא ןא ,עשָאקשינ ,רעירפ
 ...עדאווא רעקידוװערָאּפש

 ,טינ יז ןעק רענייק ּוװ ,סאג רעטנעצ רעד ףא קידנעייגקעווא ,ןוא
 ,ךעלכיק-רעטוּפ וצ ןבָאה ףראד עמ סָאװ ,ץלא טפיוקעגנייא עטאלז טָאה
 ףיט סע ןטלאהאב -- ,ןסעגראפ טינ גנירעמיצ ןשָארג יירד ראפ עליפא
 -ראק לסיב א רעטנוא ןוא טיורב ןבאל ןצראווש א רעטנוא קעשָאק ןיא
 ןייק קידנפורסיורא טינ ,םייהא טכארבעג םעלָאשעב סע טָאה ןוא ,לפָאט
 .רעדניק ענעגייא יד אב עליפא דאשכ

 ןוא זַײװכעלרַאּפ ןגעלעג ןיוש ןענַיײז רעדניק יד ןעוו ,טכאנאב טעּפש
 . ךיוא ןיוש טָאה לסעג עצנאג סָאד ןוא סרעגעלעג ערעייז ףא זַײװנעַײרד
 ןוא לעמ סָאד ןעמונעגסיורא עטאלז טָאה ,םעלָאכ ןטייווצ םעד ןעזעג
 ןפא ,ךעטנאה א טימ סע טקעדעגרעביא ,גייט סָאד טעשטשָאראפ ,ןווייה
 טַײקמעראוו ןיא --- ערדלָאק עווָאטאו עטלא ןא טגיילעגפורא ךעטנאה
 טעװ גייט סָאד זיב ,ןטראוו ךיז טצעזעג ןוא -- רעסעב סע טעַײדעג
 | ,ןייגפוא

 ,יז טפָאלשראפ רעמָאט :טאהעג עריומ יז טָאה ןפָאלש ךיז ןגיילוצ
 ..?ןעינשַארדרעביא לַײװרעד טעוװ גייט סָאד ןוא ,עלילָאכ

 ןוא ןוויוא םעד טצייהעגנייא עטאלז טָאה טַײצ רעקיטכיר רעד ןיא
 | | .ךעלכיק-רעטוּפ יד ןכאמ ןעמונעג

 -וּפ יד ןופ םאט םעד טליפעג ןיוש טלָאװ יז יו ,גענַײט סיורג טיֿמ
 -עג ,גנירעמיצ ןוא רעקוצ ןטָאשעג ,לייא ןסָאגעג יז טָאה ,ךעלכיק-רעט
 עניילק ףא גייט סָאד ןטינשעג ,ןטָאנקעג ,טשימעג ,סעקניזָאר יד טגייל
 "רעד רעבָא ,רעטוּפ ןָא ,סעמע ,ךעלכיק-רעטוּפ טכאמעג ןוא ךעלקיטש
 -כָאלפעג ,עקידכעלַײק ,עגנאל :ןענָאסאפ ןוא סעמרָאפ יילרעלא ןופ ראפ
 ,עטגיילעגרעביא ,ענעט
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 טָאה יז יװ ,ךעלכיק-רעטופ יד ןָאטעג עָאנאה יוזא טינ טָאה ריא
 עטסָאבעלאב א ,ןעקנאד וצ טָאג ,זיא יז סָאװ ,םעד ןופ סעכאנ טּפעשעג
 ,ןטַײל ןופ ןטלאהאב ךיז זומ יז סָאװ ,רָאנ קיסָארדראפ ,ךַײלג ןטַײל טימ
 יז ,ןבעגעגקעווא ךעלכיק-רעטוּפ עריא ןופ טפלעה א ,ךיז טכוד ,טלָאװ יז
 ןוא ,סקעבעג ריא ןלעטשסיורא טלעוו רעצנאג רעד ראפ ןפָא ןענָאק לָאז
 יא ,ןכָאק יא ןָאק יז זא ,ערעדנא ןופ רעגרע טינ זיא יז זא ,ןעז ןעמ לָאז
 ,סָאװ ןופ ןבעג רעטשרעבייא רעד רָאנ לָאז ,ןקאב

 ,עטכעלש עכלעזא ןענַײז ןשטנעמ זא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רעבָא
 ענייכש ערעַײט יד -- עיײל-עכָאר זיא טָא .סרעניגראפ-טינ עכלעזא
 :טלמונא ריא וצ טכאמ יז .טינ םענעי יז טניגראפ ןבעל סָאד --- עריא
 יז זיא ,עטאלז ,ךַײא ראפ ןוא ,קירטש א זיא עמָאכלימ יד ןעמעוו ראפ,
 ,.."קילג א

 ...ריא טכעטש קילג סמענעי ןגיוא יד ריא טכעטש
 םעזעב םעד טקנוטעגנַײא עטאלז טָאה ,ןוויוא םעד טצייהעגסיוא

 לעמ עלעפַײה א ןָאטעג טָאש א ,שא םעד טרעקעגסיוא ,ףָאשעמָאּפ ןיא
 קידנקורנַײרא ,ןוא ,טנערבעגנָא ליפוצ טינ זיא דַאּפ רעד ביוא ,ןעז וצ
 ןעמארפוא ןעמונעג יז טָאה ,ךעלכיק-רעטוּפ ןכעלב ייווצ יד ןוויוא ןיא
 .טעברא רעמייהעג ריא ןופ ןרוּפש עלא

 עטאלז טָאה לָאמ ייווצ .קיטראפ ןעוועג ןיוש ןענַײז ךעלכיק-רעטוּפ יד
 ןטָארעג יװ ,טקוקעג סעכאנ טימ ןוא עקנָאלסאז יד עלעסיב א טקורעגּפָא
 ,ָאי .טניורבראפ ,ןעגנאגעגפוא טוג :ןעמוקעגסיורא ןענַײז סקעבעג עריא
 עטאלז ,ןעמענסיורא ןיוש ןָאק עמ ,קיטראפ ןצנאגניא ןיוש ןענַײז ייז
 -כיק-רעטוּפ ךעלב ןטשרע םעד ערעשטָאק רעד טימ טעּפעשטראפ טָאה
 טרעהרעד ךיז טָאה סע ןעוו ,ןוויוא םענופ סע ןעיצ ןעמונעג ןוא ךעל
 ,ריט ןיא ּפאלק רעטכַײל א

 -ראפ סיורג א אב טּפאכעג יז טלָאװ עמ יװ ,ןָאטעג רעטיצ א טָאה יז
 ,ןכערב

 ןגָארטעגנָא יז טָאה רָאיצראוש רעד .עיײל-עכָאר עדאווא זיא סע
 ,גָאטראפ ןכָאװ ןצכא רעהא
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 טּפאכעגקעווא ןוא ןוויוא םעד טכאמראפ קירוצ עטאלז טָאה קידנלייא
 טנַאקעג טינ ץלא ךיז יז טָאה ןענעפע רעבָא .לקניוו ןופ םעזעב םעד
 טימ לופ זיא בוטש עצנאג יד -- ןוויוא ןופ סיורא טקעמש סע :ןסילשאב
 -רעד ךַײלג טעוו עטווענאג יד .ךעלכיק-רעטוּפ עשירפ ןופ ךעייר םעד
 ..?ןעמ טוט סָאװ ,דלאווג ...ןקעמש

 ,רעקראטש עלעסיב א ןרָאװעג זיא ריט ןיא ןּפאלק סָאד

 וצ קידנעייגוצ ,עטאלז טָאה -- ?יוזא ןטרָאד טלערּפ סָאװ ,אש --
 ,עײל-עכַאר ,ריא טליוו סָאװ -- .טעשטרָאװעג ןדירפוצמוא ,ריט רעד
 ןגָארטסיױרא ךַײלג ךַײא םיא לע ךיא ,טונימ א טראוו ?םעזעב םעד
 | ...ךיז ףא ןפראוופורא סעּפע רָאנ לעוװ ךיא

 .,עטאלז ,ןפע ...ךיא יס ,עייל-עכָאר טינ'ס ---= |
 טכוד ריא יװ ,שרעדנא טינ .טביילגעג טינ ןרעיוא עריא טָאה עטאלז

 ,טמעלָאכ יז רעדָא ךיז

 ,טגערפעג עטרעדורעצ א יז טָאה --- ?טרָאד זיא רעוו ---

 ,עטאלז ,ןפע ...עמיולש ,ךיא יס ---

 ןקָארשרעד רעמ ןוא ריט יד ןָאטעג ןפע ןא קיטסאה טָאה עטאלז
 | ;ןעירשעגסיוא ,טיירפרעד יו

 ..?ןענאוונופ !רעהא וטסמוק יװ ,עמיולש --

 טעװעקאילבעגּפָא ןא ןיא ,רעטראדעגסיוא ןא ,רעסאלב א ,קירדניּפ
 זיא ןקעטש א ףא יװ ,ןעגנאהעג םיא ףא זיא סָאװ ,לדמעה שירענלעז
 ןטאועמאט ןַײז טימ קידנעלכיימש ,ןוא בוטש ןטימניא ןענאטשעג
 ;טלמאטשעג ,לכיימש

 ...ךימ ןעמ טָאה טעינָאבָאלסָא ךימ טָאה'מ ---

 -עג טינ עטאלז ךיז טָאה -- ?יירפ ןצנאגניא ?טעינָאבָאלסָא --
 ?ןפָארטעג ,עלילָאכ ,ךיד טָאה ליוק א ,זיא סָאװ --- .טביילג

 -נוא ,קנארק ןעוועג ןיב ךיא ...טעדנווראפ טינ ךימ ט'ימ ,ןיינ ---
 ..עיצארעּפיר א רימ טכאמעג ..ןדירעמ ענעּפָא ןוא ...ךיז ןסירעגרעט
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 -עגּפָא ךימ ןעמ'ט ךָאנרעד .טעראזאל ןיא ךיז טרעגלאוועגּפָא ןכָאװ טכא
 ,ענדָאבָאלס רעטציא ןיוש ןצנאגניא ...ןזָאל

 רָאנ .ףעמוקעג רעקידעבעל א שטָאכ סָאװ ,טָאג ,ריד קנאד א --
 טּפאכעג ךיז טָאה עטאלז -- ?רעדניק יד טימ ןָאט טציא ךיא לע סָאװ
 ?ןבעג ןסע ייז ךיא לעוו סָאװ --- ,ּפָאק ןראפ

 -רעד .ןסעגראפ ןצנאגניא יז טָאה ןוויוא ןיא ךעלכיק-רעטוּפ יד ןָא
 ןעוועג ןיוש ןענַײז ייז ןעו ,טלמעד טשרע ייז ןָא ךיז יז טָאה טנַאמ
 ,טנערבראפ בלאה
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 ראווָאמאס ןסיורג םאב

 םעד ןופ טאלבראש ןטלעגראפ םעד ף
 -ענ עריומ , םענעדנובעג רעדעל ןיא
 -ייצראפ עטאט רעד טגעלפ 1?םיכּוװ
 ןופ סעטאד עטסקיטכיװ יד ןענעכ
 ףא ןטרובעג :קינָארכ-עכַאּפשימ רעד

 ,טַײז רעטייווצ רעד ףא -- ןטַײצרָאי ,טאלב טַייז ןייא
 ןבירשראפ עילימאפ רעד ןופ ףארגָאירָאטסיה רעד טָאה טרובעג ןַימ

 ,טאלב טַײז רעקידיירפ רעד ףא ערוש רעטנַײנ רעד ןיא

 ןָאמַײמ עמיולש ןופ קרעװ שיפָאסָאליפיזעיגילער -- םיכּוװצנ עריומ1ג
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 ןייגאב טנַאקעג ךעליירג ךיז טלָאװ עמ זא ,ןסיױטשוצנָא ךיז גנירג
 ,רימ ןָא

 טָאה ,ןלייצרעד טרעהעג לָאמ ליפ רעטעּפש בָאה ךיא יו ,סירב םוצ
 -לאב א ראפ טסאּפ סע יװ ,קידרעפָאה ןַיז וצ טימאב ךיז עטאט רעד
 יז ,ןזיועגסיורא טינ דיירפ עסיורג ןייק טָאה עמאמ יד רָאנ ,עכמיס
 - ,ּפָאק ריא ףא גרָאז א ךָאנ --- דניק א ךָאנ :טסווועג טָאה

 רעמ טָאה -- רעטרעלקעגפוא ןא ,לקסאמ א ,ןדמאל א -- עטאט רעד
 עקרעוטפוא יד ,ןרעזַײּפש-טּפיוה יד .עילימאפ יד טזַײּפשעג יװ ,טניישאב
 ,עמאמ יד ןעוועג זיא

 טלָאװ רע יוװ ,דעװָאק סיורג ןיא ןטאט םעד ןטלאהעג טָאה עמאמ יד
 זא ,טסּוװעג ןבָאה טַײל ייס ,רימ ייס רָאנ .בוטש ןיא ּפָאק רעד ןעוועג
 .ןעמאמ רעד ףא ,ריא ףא ןצנאגניא ךיז טלאה בוטש יד

 עריומ טינ רָאה ןייק רעבָא ,טאהעג ביל רעייז ךיא בָאה ןטאט םעד
 ףא ןעוועג ךעלנע רעמ זיא ןעמאמ רעד וצ עביל ןַײמ .םיא ראפ טאהעג
 -עגראפ עקיטכרָאפ עקיזָאד יד .עריומ טימ טשימעג ,גנורעטעגראפ א
 ןוא ןעמאמ רעד טימ רימ ןשיוצ ןענאטשעג טנאוו א יװ זיא גנורעט
 בָאה טראגעג שטָאכ ,זדנוא ןשיווצ טייקכעלטרעצ םוש ןייק ןזָאלרעד טינ
 2 .רעדילג עלא טימ ןטייקכעלטרעצ עריא ךָאנ ךיא

 - טלעטשעגרָאפ קידנעטש ךיז ךיא בָאה ןעימיד ןשרעדניק ןַײמ ןיא
 ךימ טלָאװ יז יו ,טנאה רעטקערטשעגסיוא סיורָאפ א טימ רעטומ ןַײמ
 | "!טנעָאנ וצ טינ, ;ןטלאהעגּפָא

 -עג טינ לָאמנייק ,לָאק סָאד ןביוהעגפוא טינ לָאמנייק טָאה עמאמ יד
 .עדמערפ ףא טינ ,ענעגייא ףא טינ --- ךיז טרעזייב

 יד טערומכעגנָא יז טָאה ,ןעוועג ןלעפעג טינ סעּפע זיא ריא ןעוו
 גָאז א קיגָאװ רעבָא ,ליטש ןוא ,ןעמערב ענעסקאוועגנעמאזוצ עטכידעג

 ;ןָאטעג
 !טינ גיוט יוזא ---
 ;ןלאפ ערעטסנרע ןיא
 .טינ ןעמ טוט יוזא ..!סעשַאלאכ ,עפ --
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 טימ ךיוא יוזא ,ןשטנעמ עדמערפ טימ ןעמונאב ךיז יז טָאה יוזא
 | ,רעדניק ענעגייא עריא

 -ראטש ךאס א עריא רעטרעװ עגראק יד טָא ןבָאה טקריװעג ןוא
 ,םילייק יד ןופ ןייגסיורא סנטאט םעד יו ,רעק

 ,טלעוו א ןטלאהעג ןעמאמ רעד ןופ ןבָאה טייל
 !עמָאכאכ א -- עדלעז --
 !סאדראב א !סעכקיּפ א --
 .!ךעיומ ןרעטיול א טימ שטנעמ א ו!ּפָאק רעשלבצנאמ א --
 !עדלעז --- עקרעוטפוא עסיורג א --
 ,טרעהעג רעדייסעק ךיא בָאה ןעמאמ ןַײמ ןגעוו ןעגנוניימ עכלעזא

 ,ןיימ רעייז ןצאשּפָא טנָאקעג קירעהעג יװ בָאה ךיא רעדייא ךָאנ
 ןטלאהעגקירוצ ןוא קַױר קידנעטש ,עצלָאטש א ,ענטלאטש א

 ײשּפָא ןפורעגסיורא טלאטשעג ןכעלרעסיוא ריא טימ זיולב ןיוש יז טָאה
 ,ךיז וצ

 טימ ןוא זדלאה םאב לרענלַאק םענעטעמאס םעד טימ דיילק ריא ןיא
 סונרוב םענעסאלטא ןצראווש א ןיא ,ןטנוא ךעלזיירק ענעטעמאס יד
 טימ יז זיא ,רעמוז ענירעלעּפ רענעדייז רעצראווש א ןיא ןוא רעטניוו
 יו רענעטסָאמעג ןוא רעצלָאטש ךָאנ -- טירט ענעטסָאמעג עצלָאטש

 -סיוא ןימ אזא טימ סאג רעד רעביא סעבאש ןעגנאגעג --- ךָאװ ןטימניא |
 .ריא וצ טרעהעג ,סעכָאּפאהלָאכעל ,טלָאװ טָאטש יד יװ ,ןעז

 עװעשַאכ עליפא -- רערעדעי סָאװ ,"סעבאש-טוג, ןטיירב ןטיול
 ןַײמ; זא ןָא ךימ ךיא סיוטש ,ןגעקטנא ריא טגָארט -- םיטאבעלאב
 רעצנאג א ןליפ ןָא ךיז בייה ןיילא ךיא ןוא ,"רעוו-יבא טינ זיא עמאמ
 | ,ןסכאי

 -עסייבאש עמאמ יד ךיא עז סיירג "רעכעלטעג, רעצנאג ריא ןיא רָאנ
 ,"ראווָאמאס ןסיורג, םאב ,סטכאנ

 רעכלעוו ,רעזעלג קיצנאווצ ףא רענייא .ןראווָאמאס ייווצ ןגָאמראפ רימ
 ,רעזעלג קיצכעז ףא --- ןטייווצ א ןוא ,ראווָאמאס רעד -- טעשָאּפ טסייה
 ,"ראווָאמאס רעסיורג רעד, ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ
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 רָאנ ,סָאמ ןַײז טימ זיולב טינ ראווָאמאס רעד טָא ןעוועג זיא ?סיורג;
 טליּפשעג טָאה רע סָאװ ,עילָאר רעד טימ -- רעקירעד ןוא -- ךיוא
 ,בוטש ןיא

 ןגרָאמירפ ןדעי ןעמ טלעטש ,ראווָאמאס םאטס םעד ,ראווָאמאס םעד
 -ָאװ א זיא ראווָאמאס םאטס םענופ ייט ןעקנירט .טכאנרעדפא ןדעי ןוא
 -ָאמאס םאטס רעד .ערעשטעוו רעדָא ןסַײבנָא ןסע יװ ,ןעיניא רעקידעכ
 -אמ רעד טימ עטאט רעד ןעוו ,ןעניגאב ףניפ ןופ שיט ןפא טייטש ראוו
 ,רעטסעוװש עלעטימ יד ןעוו ,גָאט ןבלאה זיב ,ףָאלש ןופ ףוא ןעייטש ןעמ
 טּפָאלש ןוא טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב טנעייל סָאװ ,"עיצאּפיצנאמ , יד
 -רעד ןגרָאמירפ ןכרוד לָאמ עכעלטע .ייט ּפָא טקנירט ,גָאט ןפא טעּפש
 עסייה טישרעד עמ ןוא רעסאוו ראווָאמאס םאטס םעד ןיא ןעמ טסיג
 ,ליו רע לפיוו ןוא ליוו רע ןעוו ,ייט םיא ןופ טקנירט רערעדעי .ןליוק
 לציּפ א םיא ןופ ןעירבראפ סענייכש ןיירא ךיז ןּפאכ סנגרָאמירפ ןיא
 א ןוא ,"ןבָאה טינ לביראפ ןייק ט'ריא ביוא, ,דניק א ראפ קעראכוס
 טימ "ןצראה ןופ ףָאלש םעד ןעקנעװשּפָארא, ןַיײרא לָאמא טמוק ןכָאׂש
 ."ןאראפ זיא'ס ביוא; ,ייט לזעלג ךעלבעל א

 עכעלרעַײּפ יד ןיא זױלב ןעמ טלעטש ראווָאמאס ןסיורג םעד
 ,ןסטכאנעסייבאש סעמאמ רעד -- סטכאנעסייבאש א ןיא --- ןטנוװָא

 ןעוו ,טנװָא רעקיצנייא רעד זיא סטכאנעסייבאש זא ,טגָאז עמאמ יד
 יז טרעטאמ ךָאװ עצנאג א .טלעו רעד ףא ךָאנ טבעל יז זא ,טליפ יז
 . | ,טבעל יז טינ --- ךיז

 ,ךיא רעה ,לטעב ןַײמ ףא רעמיצ ןטייווצ ןיא קידנגיל ,ןטנוװָא יד ןיא
 יז זא ,טקיטשרעד טרעוװ יז זא ,ןטאט ןראפ ךיז טגָאלקאב עמאמ יד יװ
 זא ,ףוא יז ןסע ןטנעצָארּפ יד זא ,ךיז ןעווערעקוצסיוא יװ טינ טסייוו
 ,"טיורב-לטעב וצ ןעגנערב זדנוא טעוו רעגיוזטולב רעד;

 ןסע ןטנעצָארּפ יוזאיוו שטָאכ ,ןעמאמ רעד ףא סענָאמכאר א זיא רימ
 ךיז ךיא ןָאק ,"טקיטשרעד טרעוו, עמאמ יד יוזאיו ןוא שטנעמ א ףוא
 ,ךאז עלאער א רימ ראפ זיא "רעגיוזטולב רעד ,, רעבָא .ןלעטשרָאפ טינ
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 רעצנאג רעד טימ טניַײפ בָאה ךיא ןכלעוו ,שיילפ ןוא טולב ןופ שטנעמ א
 - ,ץראה שרעדניק ןייימ ןופ עניס

 -רעכָאװ רעד ,סענאדאב עטבאש בער זיא סָאד -- "רעגיוזטולב רעד,
 ,טנעצָארּפ ףא טלעג טמענ עמאמ יד ןכלעוו אב ,קינ

 עסבאש בער רָאנ ,סעקינטנעצָארּפ ךָאנ טימ ןָאט וצ טָאה עמאמ יד
 .ןעמעלא ייז ןופ רעטסגרע רעד זיא ,ךיא סייוו ,"רעגיוזטולב רעד,

 ןגָארטּפָא עמאמ יד ךימ טקיש ,סױא-ךָאװ ,ןַײא-ךָאװ ,קיטיירּפ ןדעי
 לָאמ סעדעי ןוא ,טנעצָארּפ טימ עָאװלאה רעד ןופ לייט א --- רעכָאװ םיא
 ךיא ןכלעוו טימ ,קערש ןוא רעגַײנ ןקיבלעז םעד טימ םיא ףא ךיא קוק
 ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ םיא בָאה ךיא ןעוו ,טקוקעג םיא ףא בָאה

 זיב ןקָאז עסייוו ןוא לּפָאטנאּפ ןיא סיפ עראד עגנאל טימ ,ראד ,ךיוה
 -טיל רעד ןיא רעגערט-לֿפָאטנאּפ ןוא -ןקָאז רעקיצנייא רעד -- ינק יד
 א טימ ,סעייּפ עטלזַײרקעג עגנאל טימ -- ,טָאטש רעשידגאנסימ-שיוו
 -עגסיורא סיורָאפ םעד רעביא םיא טגנעה סָאװ ,זָאנ רעפראש ,רעגנאל
 רעטנוא ענעטלאהאב ףיט ,ןגיוא טימ ןוא ,לדרעב-ןגיצ ןטימ ןיק ןטקור
 ןיא ןעזעגסיוא עסבאש בער טָאה -- ,ןעמערב עטרעביושעצ עטכידעג
 ,רעטָאנרעּפיּפ רעד ,רעבראּפש רעד ,לידָאקָארק רעד יוװ ןגיוא עניימ
 ץלא --- ,"ךיוב ריא ףא ןעזיוּפ טוט סָאװ ,גנאלש יד ,, ,םערָאװנדניל רעד
 ...עיגָאלָאָאז-שעמוכ רעד ןופ עטנאקאב רימ טוג ,םיצָארש ןוא סעַיײכ

  רערט ןימ א טימ ןוא עטאוועפנָאפ קראטש עסבאש בער טָאה טדערעג
 ,םיטש רעד ןיא

 -עג יינספא לָאמ סעדעי רע טָאה -- ?עלעגנִיי סָאדה זיא רעווה ---
 ןוא ןעזעג לָאמ רעקילדנעצ רעירפ ןיוש ךימ טָאה רע שטָאכ ,טגערפ
 סעדלעז ךיז טכנאד -- ..."עלעגנִיי סָאדה זיא רעווה, ,טסוװעג טוג טָאה
 ,רָאנ זנַײװ ,רעהא ,סעוונאקישט ףא ,רָאנ םוק ,ונה ,ונה ,.?לרעכנָאב
 ,טכנארבעג ןטרָאד וטסנָאװ

 טיירב טימ ןוא לעווש םאב ןייטש ךיא ביַײלב רעטרעווילגראפ א יו
 עגנאל ענַײז טימ רימ וצ ךיז טיצ רע יװ ,ךיא קוק ןגיוא עטנפעעצ
 ןָא ךיז טבייה רימ .דמעה ןַײז ןופ לברא עסַײװ יד ןיא טנעה עראד
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 -- רעגנעל ןוא רעגנעל ץלא סיוא ךיז ןעיצ ענַיז טנעה יד זא ,ןטכאד
 טימ ךימ ןּפאכנָא ןוא רימ וצ ןכיירגרעד ייז ןלעוו ,ךיז טכאד ,טָא-טָא
 ,רעגניפ עקינייב ,עגנאל ערעייז

 ,ריט רעד וצ סכעליַײװרעטניה ןקור ךיז ךיא םענ קידנליו טינ
 -נוא טינ ,עלילָאכ ,ךניד לעוו'כ ,טינ עריומ ןייק בנָאה ,ונה ,ונה --

 ,טלעג סנָאד רעהא ביג .ןסעפ
 רעביא סע רע טיג ,טלעג-רעבליז עלעקעּפ סָאד רימ ןופ ןעמונעגוצ

 ,בייװ םעד
 ,רעביא לייצ ,עכנענ ,אנה ---
 ,קירוצ םיא סע טגנאלרעד ןוא רעביא טלייצ עכענ
 ,טנעצָארּפ ןדליג יירד ןוא ןרעק לבור ירד ,קיטכיר --
 .ןעמענ טינ טלעג סָאד ליוו עסבאש בער
 ןלנייצ סע לָאז ןעמ ,טלָאה .טָאה טלעג ,לָאמאכָאנ רעביא רָאנ לייצ ---

 ,לָאמ ייווצ
 ,לָאמ טייווצ א טלייצ עכענ |

 -רעביא טינ ךעלברעק יירד ןייק ןיוש ןָאק'כ ,קיטכיר ,קיטכיר --
 ןיײרא טנעה יד ןיא טלעג סָאד םיא יז טּפוטש --- ?סָאװ ,ןלייצ

 !רעהא ןיוש זנייוו ,ונ !רעבניײװ ףא ךיז זנָאלראפ ייג ---
 רע טיג ,ענָאװאק סיורג טימ טלעג סָאד קידנלייצרעביא ןיילא ןוא

 | | :גָאז א
 זיא עמאטסענימ ,ןדליג ַיײרד טימ לבנור יירד טגָאז עדלעז זא --

 ...ןראנּפָא טינ טעוו עדלעז ,קיטכניר
 עמאמ יד ןעוו ,ענעי ןעוועג רימ ראפ ןענייז ןקיטיירפ עטסגרע יד

 לָאז רע ,ןטעב .רעכָאװ םעד ןקישּפָא טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב טָאה
 ןעוועג רימ ראפ זיא ,טַײקכעלטקניּפמוא רעד ראפ ןבָאה טינ לביראפ ןייק

 .רעכָאװ םעד םיא ןגָארט יוװ ,רעגרע לָאמ טנזיוט
 ןפא רעטקָאד-ןייצ םוצ ךיז טצעז סָאװ ,םענייא ןופ טומ םעד טימ

 :םעטָא ןייא ןיא ,ריט רעד ןופ ךַײילג ,ןָא ךיא בייה ,ןסַײר ןָאצ א לוטש
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 -טינ-לביראפ-ןייק-טלָאז-ריא-ןטעבעג'ט-עמאמ-יד-עסבאש בער --
 -רעביא-ךייא-טייז-טלעג-ןייק-טקישעג-טינ-טנַײה-ךַײא-טייז-סָאװ-ןבָאה
 -ןרעק-לָאמאטימ-ןכָאװ-ייװצ-ראפ ןקישּפָאםעשעצרימ-קיטילרפ-גָאטכא
 ...גָאט-ןטוג-א-טנעצָארּפ-טימ

 -ראט עסבאש בער רעבָא .קירוצ ףא טעווערעקראפ ןוא טּפאלקעגּפָא
 ,ךימ טלאה

 יד זיא סנָאװ ?וטספיולטנא ןיהָאװ !עקנילנַײװ א ייטש ,ייטש ---
 ?גָאטכנארעביא ףא טעּפנָא רימ סנע טנייל יז סנָאװ ,עסנאמ

 -כרוד ,עקיציּפש ,ענירג -- ןגיוא סעטבאש בער ןיוש ךיא עז טלמעד
 -רעד ,ךיז טכאד רימ יוװ ,ןוא ךרודא ךימ ןרעבגע סָאװ ,ןגיוא עקידנעמענ
 - .ןעמאמ רעד וצ רימ ךרוד ןכיירג

 יז .טנָאקעג טינ טייז רָאנ ,טלעג ךַיײא ןקיש טלָאװעג'ט עמאמ יד --
 בָאה ךיא סָאװ ,סיוא ךיא למאטש --- ,ךָאװ עקיטנייח טגנעראפ רעייז זיא
 ,ןדייר בוטש ןיא טרעהעג

 -גָאז ,ךעבנענ ,טגנעראפ -- ,עסבאש בער טעּפיש --- ,יוזנא ,יוזנא ---
 ךיא .,!ייא ,ַײא ,ַײא ...ןדנַיי ןענַײז ,טגנעראפ ,ךעבענ ,ןענייז ןדנִיי .וטס
 ..ָאטינ ,עָאצניױה רעד ףא עקעּפנָאק א ָאטינ .טגנעראפ ךניוא ןיב

 -ָארּפ טימ ..קיטַײרפ גָאטכארעביא ..ןלָאצּפָא ךייא טעוװ יז --
 .ךעלזייב ןיוש ךיא למאטש -- ...טנעצ

 --- .םיקסאמ עסבאש בער זיא --- ?ןלָאצּפָא טינ טעוו יז ,ןעד סנָאוװ ---
 טעוװ יז ,ענעדיי עכנעלרע ןא ויא עדלעז ,ןלָאצּפָא יז טצוװ עדנאווא
 רעד ןיא ,טנַײצ רעד ןיא רעבָא ...ןעמענראפ טינ ,עלנילָאכ ,סדמערפ
 ,טלָאה טָאה טלעג --- .שיט ןָא רעגניפ ןקיניײב ןטימ רע טּפאלק -- !טנַײצ
 זא ,ןעמאמ רעד גָאז !טלָאה טלעג טָאה ,טַײצ רעד ןיא ןלָאצ סע לָאז ןעמ
 | ,,,טיג גיוט יוזא

 סרעזייב סָאד זא ,ךיז טכאד רימ .ןָאטוצניהא ךיז ןיהווװ ,טינ סייוו ךיא
 ,םיא ראפ יז טייטש סָאד ,ןעמאמ רעד ףא רָאנ ,רימ ףא טינ יוזא ךיז רע
 ףא ףוא טכָאק ץראה שרעדניק ןַײמ ..."טולב סָאד ריא טּפאצ ,, רע ןוא
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 -יק ,ךעלנייוועג ףראד עמ יװ ,רעכעה גָאז ךיא ןוא ,*רעּפאצטולב , םעד
 ;סיוא יירש ךיא טאמ

 טעו יז ,טינ עריומ ןייק טָאה ?טינ טָאה יז זא ,ןעמענ יז לָאז ּווװ --
 ,ןלָאצאב ךַײא

 ,ןענַײז ןגיוא ענַײמ ןיא ךעלרעַײּפ עזייב יד ןוא םיטש עכיוה ןַײמ
 ןגיוא ענירג ענַײז .ןעסבאש בער ראפ ךאז עטראוורעד טינ א ,םענָאּפא
 ,טרעדנוווראפ לסיב א ןוא טלאק רימ ףא ןקוק

 ךניוא ןיב ךיא רעבָא ...סענַאמכאר א ןעמאמ רעד ףא זיא עדנאווא ---
 ...ןעמנאמ רעד גנָאז ...דלישטנָאר טינ

 ."ןעמנאמ רעד ןגנַאז, ףראד ךיא סָאװ ,טינ ןיוש רעה ךיא רעבָא
 ,רעטכָאקעצ ןוא רעזייב א --- סיורא ךיא ףיול *גָאט-ןטוג א; ןָא

 םעד םיא טקישעגּפָא טינ דנאנאכָאנ ןכָאװ ייווצ טָאה עמאמ יד ביוא
 עקיזָאד יד .זדנוא וצ ןעמוקּפָארא ןיילא עסבאש בער טגעלפ ,רעכָאװ
 -רעד .שינעמוקּפָא עטסערג יד ןעוועג ןעמאמ רעד ראפ ןענַײז ןטיזיוו
 א ךעלנייוועג .ןלאפנייא ןטולב יד ריא ןגעלפ ,ןעסבאש בער קידנעעז
 ןוא ןרעוװ סאלב ןטיזיוו יד אב יז טגעלפ ,ענעטלאהעגנייא ןוא עקראטש
 -עג עריומ יז טָאה ץלא ןופ רעמ .,ןרעטיצ ןביײהנָא ריא ןגעלפ טנעה יד
 ,"טלאה יז לָאמש, יװ ,ןרעוו רָאװעג טינ ,עלילָאכ ,ןלָאז טַײל ,טאה

 עקידרעירפ יד ןופ עגיירדאמ רעד ףא בוטש ןיא גנוריפ יד ןטלאהפוא
 םעד בילוצ .גרָאז עטסקיטכיוו סעמאמ רעד ןעוועג זיא ןטַײצ ערעסעב
 ,סענָאברָאק עטסערג יד ףא ןעגנאגעג יז זיא

 -סיוא ךעלדַײמ יד שטָאכ ןלעוו רימ זיב ,ןטלאה ךיז זומ עמ ---
 ,ןטאט ןטימ טדערעג טגרָאזראפ יז טָאה --- !ןבעג

 רענייא ןעוועג זיא "ראווָאמאס רעסיורג, רעקיטכאנעסייבאש רעד
 ,בוטש רענעּפָא ןא ןופ ןעמָאנ םעד ןטלאהוצפוא ןעלטימ יד ןופ

 -ייבש ףיונוצ ךיז ןעמוק "ראווָאמאס ןסיורג, ןקיטכאנעסייבאש םוצ
 ןבָאה סָאװ ,םיליקסאמ ןוא םידמָאל ,ןשטנעמ עװעשָאכ ,עטנאקאב ,םינ
 ןוא םינָאיניא עכעלטלעוו ןדיירמורא ,טרָאװ טוג א ןגָאז ןוא ןרעה וצ ביל
 ,עוויווס רעלעדייא ןא ןיא טנוװָא ןא ןעגנערבראפ םאטס

8-4 18 



 -עגפוא ןא ,שטיווָאניבאר ףעסיוי-לעומש ןכָאש רעזדנוא טמוק סע
 טגָארט ןוא רויב 1סנָאסלעדנעמ טימ ךאנאט טנרעל סָאװ ,שטנעמ רעטרעלק
 א טָאטשנָא לדנעב ץראווש א טימ עקשינאמ א ךָאװ ןטימניא עליפא
 -יטירק, טביירש סָאװ ,לקסאמ א ,רעטנאלאס רעטלא טמוק סע ;לסּפינש
 ןלופ א טימ דיי א ,"טעסיוכימעשטרעה, לסיז {"ץיליימאה, ןיא "סעק
 עשטרעה , ןַײז טימ דייר יד ןיא ןַײרא ןרעדעי טלאפ סָאװ ,סעידעי פָאק
 ןסיורג, ןקיטכאנעסייבאש םאב טסאג רעקידנעטש א ;"טעסיוא ךימ
 רעבָא ,רעקידמעשוגעמ א לסיב א -- לסעה רעטעפ רעד זיא *ראווָאמאס
 טָאה'ס סָאװ ,עסַײמ א ןלייצרעד וצ קידנעטש טָאה סָאװ ,דִיי רעכעליירפ
 עכלעוו ,טַײלעגנוי עלעדייא ןעמוק סע ;"ןפָאלראפ טלמונא, םיא טימ ךיז
 יו ,עוויווס רעלעדייא רעד ןיא ןסעומש עכיוה יד יוזא טינ ןסיוא ןענַײז
 -נאמ, רעד טימ טּפיוהרעד ,רעטסעווש ענַײמ טימ לסיב א ןעגנערבראפ

 לדיימ טנייכאב א זיא ןוא ןרידוטש ןרָאפ ךיז טביײלק סָאװ ,?עיצאּפיצ |
 ,וצרעד

 רעסיורג, רעד ;ּפמָאלצילב רעסיורג רעד לעה טנערב רעמיצסע ןיא
 "עג טמורב ןוא עראּפ טימ ענשזאוו ךיז ןופ טזָאלב שיט ןפא *ראווָאמאס
 -ַאטאב-סעבאש ןכָאנ סָאבעלאב רעטגיילעגפוא-טוג א יו ,רעטנוא ךעלטימ
 םענופ רעקיטש עצנאג קינייװסיוא ףא טנעייל עטאט רעד ;ףָאלש ןקיג
 ענייפ טגָאזעגסיורא ןרעוו סע ןוא ךעלטרעוו ןלאפ סע ."םיכּוווענ עריומ,
 -יימאה; ןופ סַײנ עטצעל יד טלייצרעד רעטנאלאס רעטלא ;ןעקנאדעג
 זיא'ס ..קיטילַאּפ רעכיוה ןגעוװ סעומש א קעוװא טייג סע ןוא ,"ץיל
 טגיניק ןעמעלא ןוא ץלא רעביא ןוא .ךעלטימעג ןוא שימייה ,קידװעטמָאי
 ,עמאמ יד

 -אס ןסיורג, םאב רָאט ןכאז עקידעכָאװ םאטס ןגעוו ,טפעשעג ןגעוו
 .ןרעוו טדערעג טינ *ראווָאמ

 -ּפָאק ןוא גרָאז ענַײמ ןָא ןסעגראפ ךָאװ ןיא לָאמ ןייא ךימ טזָאל --
 טינ ךָאװ ןיא טנוװָא ןייא לָאז ךיא ןעוו --- ,עמאמ יד טגָאז --- ,ןשינעיירד

 ,עלָאקסאה רעד ןופ רעגילטנורג רעד -- ןָאסלעדנעמז
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 ןיוש ךיא טלָאװ ,סעציילפ יד ןופ ךָאי ןרעווש םעד ךיז ןופ ןפראווּפָארא
 ,ןטאט םעד יז טגָאז -- ,ןלאפעג םיא רעטנוא גנאל

 עטצינשעג יד טימ ןוא לטנעוו ןכַײלג ןטימ לוטש ןסיורג ריא ףא
 א ףא יװ ,יז טציז רענעלנָא יד ףא סעיײכ עטסּוװאבמוא ןופ ךעלּפעק
 ןקיד א ךעלטימעג טרעכייר ןוא "ראווָאמאס ןסיורג, םאב ןָאנביױא ,ןָארט
 ץלא ףא רעוא ןא ןוא גיוא ןא ייברעד קידנטלאה ,ראגיצ םענעניטוט
 ליפא ,רימ ךיז טכאד ,טעז ןוא טרעה יז .בוטש ןיא ןעמעלא ףא ןוא
 עניימ ןעגנערבראפ סע ּוװ ,רעמיצ ןטייווצ ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ ,סָאד
 טכיירגרעד סע ןענאוונופ ןוא טַײלעגנוי עלעדייא יד טימ רעטסעווש
 ,רעטכעלעג רעכעליירפ רענעטלאהעגנייא ןא לָאמטפָא

 רע יװ ,ןעמאמ רעד טימ רעביא עסַײמסיײב ךיז טקוק עטאט רעד
 :טרעפטנע קילב סעמאמ רעד סָאװ ףא ,"טאטש ןייק טינ; :טגָאזעג טלָאװ
 ,."ןכאל ייז ןלָאז ,רעדניק עגנוי .טינ ,עלילָאכ ,זייב ןייק,

 רָאנ ,טּפָא טינ --- ראגיצ ןופ טיצראפ עמאמ יד יװ ,ןפיוא םעד ךָאנ
 ןיא ,ןלַײז עטכידעג ןיא -- ךיור םעד ןזָאלסיױרא טרא םעד ךָאנ ,ףיט
 ךָאנ סנייא ןעילפ סָאװ ,ךעלגניר ןיא ,רעכעלזָאנ יד ןופ ןעמָארטש ייווצ
 .עָאנאה סיורג ריא טפאשראפ ןרעכייר סָאד זא ,ןעמ טעז -- ,ןרעדנא םעד

 לָאמ סעדעי ןפאג ךימ טכאמ ליומ סעמאמ רעד ןיא ראגיצ רעד טָא
 לָאמנײק בָאה ךיא .ןעזעג לָאמ ןטשרע םוצ סע טלָאװ ךיא יו ,יינספא
 ןסָאריּפאּפ טינ עליפא ,ןראגיצ ןרעכיר סעמאמ ערעדנא ןעזעג טינ
 ,ריּפאּפ-סָאריּפאּפ ןוא קאבאט ןופ ךעלטעראגיצ ןעיירד עליפא ןעלבצנאמ
 טלדניווש סע עכלעוו ןופ ,ןראגיצ עצראווש ,עקיד טרעכייר ענייא יז זיולב
 ,ֿפָאק רעד רימ

 -רָאפ רעשרעדניק ןַײמ ןיא זיא ליומ סעמאמ רעד ןיא ראגיצ רעד
 ,ערּוװג ,טַיײקשלבצנאמ ןגעוו ףירגאב ןטימ ןדנובראפ ןעוועג גנולעטש
 סעדעי רימ אב טָאה ליומ ןיא ראגיצ ןטימ עמאמ יד ,טפאשרעה ,עמכָאכ
 ,גנורעטעגראפ עקיטכרָאפ ,ַײשּפָא ,גנורעדנּוואב עַײנ ןפורעגסיורא לָאמ

 סָאװ ,ראגיצ ץיּפש ןפא שא םוצ טדימשעגוצ יװ זיא קילב ןַײמ
 ,לגָאנ םאב ריוושעג םענערָאװעג ףַײר א טימ רעגגיפ א ןָא טנָאמרעד
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 "רעד ןטָארעג טעוו ןעמאמ רעד רעדָא ,ןלאפרעטנורא דלאב שא סָאד טעוו
 יו ,טרעכיירעגסיוא בלאה טאמיק ןַייז טעװ ראגיצ רעד זיב ,סע ןטלאה
 ךיז טישעצ ןוא ּפָארא ךעלדנע טלאפ שא סָאד ןעוו ..?ביל סע טָאה יז
 -רעד טימ ּפָא שזא ךיא ץפיז ,ךעטשיט ןסַײװ ןפא ביוטש ןעיורג ןיא
 רעקיטכיוו א ןופ ןרָאװעג טיירפאב ךעלדנע טלָאװ ךיא יוװ ,גנורעטכייל
 .גנונאּפש סיורג ןיא ןטלאהעג ךימ טָאה סָאװ ,טכילפ

 ןגעוו ךיז ןרעּפמא "ראווָאמאס ןסיורג; םורא ןדִיי זא ,טפערט סע
 ןָאק עטאט רעד עליפא .ןעמוקכרודא טינ ךיז ןשיווצ ןענָאק ןוא סעּפע
 ;גָאז א ייז ןופ רענייא טיג ןאד .ןכיילגסיוא טינ ייז

 ,ריא טגָאז ,עבארעדא .,ּפָאק ןכַײלג א ךָאד טָאה ריא ,עדלעז ,אש ---
 ?סיוא ךַײא אב סָאד טעז יו

 ;רעטנוא ךַײלג טּפאכ דעגענעקעש דאצ רעד
 !ןגָאז עדלעז עקאט לָאז ,עבארעדא --
 זא ,זיולב עז ךיא .טינ ךיא ייטשראפ ,ךיז טלדנאה סע סָאװ ןגעוו

 םידָאדצ יד ןרעה ,סיוא ריא טעז ךאז יד יוװ ,טגָאז עמאמ יד יו ,םעדכָאנ
 ןשיווצ טלָאװ ךאז ןייק יוװ ,ךעלטימעג ןסעומש ןוא ךיז ןרעּפמא וצ ףוא
 עמאמ יד טָאה סָאד זא ,ןָא ךיז סיוטש ךיא ןוא .ןעמוקעגרָאפ טינ ייז
 ,םעלָאש ייז ןשיווצ טכאמעג

 ךיז טייג םעליוא רעד יװ ,םעדכָאנ זא ,טפערט לָאמשרעדנא ןא
 ןוא טכאג רעד ןיא טעּטש יב ןשטנעמ רָאּפ א ךָאנ ןביילב ,רעדנאנאפ
 רעה ,קעווא ןעייג יז ןעוו .ןעמאמ רעד טימ סעומש ןגנאל א סעּפע ןריפ
 ;טגָאז עטאט רעד יו ,ךיא

 טכאנ רעבלאה ךָאנ זיב ןציזּפָא ,ןבעל-עדלעז ,עקאט ריד יַײדעק --
 רעכיילג ךיז טסלָאװ .םיקָאסא עשלָאהָאק ףא ןרעטאּפ טנוזעג סָאד ןוא
 ,ןפַאלשעגסיוא

 :טרעפטנע עמאמ יד סָאװ ףא
 ,ןעיגיא ןשיטָאטש א ןגעוו ןַײז וועשאיעמ ךיז ןליוו ןשטנעמ זא --

 זא :ךאז עקיבלעז יד קירוצ ןוא ,ןבַײרטכרוד טינ ךָאד ייז ךיא ןָאק
 -ָאסא עשלָאהָאק יד ,סע טספור וד יװ ,ןראשּפָא ךיז ןופ טעו רערעדעי
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 ךַאד ךיז טוט ךיז ןופ ןיילא :ןעמענראפ ייז טימ ךיז טעוו עשז רעוו ,םיק
 | ,טינ ךאז ןייק

 ,ןעמאמ ןַײמ טימ ץלָאטש יא טקעװרעד רימ ןיא טָאה ץלא סָאד טָא

 יא ךימ טָאה טלאטשעג ץנאג ריא .ריא ראפ עריומ יא ,ײשּפָא סיורג יא

 יזא טָאה ץראה שרעדניק ןַײמ .ךיז ןופ טרעטייוורעד יא ,ןגיוצעגוצ

 טַיקכעלטרעצ ןּפָארט א ךָאנ ,טייקמאזקרעמפוא עלעסיב א ךָאנ טראגעג

 א יו ,ןעמעלא רעביא טגיניק סָאװ ,ןעמאמ רעגולק ,רעסיורג ןיימ ןופ

 רימ וצ לָאז עמאמ ןַײמ זא ,טלָאװעג יוזא ךיז טָאה רימ ..!עינירעסיײק

 .!סעמאמ עלא יוװ ,עמאמ א ןַײז

 ,זדנוא טימ ןבעגעגּפָא עמאמ יד ךיז טָאה ץלא ןופ רעקינייו רעבָא

 "ניק ןעוועדָאה ףא .רעדניק ןבָאה וצ טאהעג טייצ םיוק טָאה יז .רעדניק

 .טאהעג טינ ךיוא ,םענָאּפא ,דלודעג ןייק ןוא טַײצ ןייק ןיוש יז טָאה רעד

 ןבָאה ערעטלע יד :עפוג ,רעדניק ,זדנוא ףא ןגעלעג ןצנאגניא זיא סָאד

 ןיב יוזא ,ערעגנַיי ךָאנ יד -- ערעגנַיי יד ,ערעגניי יד טעשטנאינעג

 ,לקיניזימ עמאס םוצ

 -- לּפעק ןרעביא טעלג רעקידנעייגייבראפ א ,לכיימש רעגראק א

 -ראפ ןַײמ ןופ ,טפָא טינ סָאד יא ,טאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלא זיא סָאד

 .ןעמאמ רעטרעטעג
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 טנוזעג ,ךעבענ ,רעוװו ךיא

 ךיא זא ,טגָאזעגנָא ןעמאמ רעד ןעמ טָאה גָאטאב ךָא
 ןעמוקעג יז זיא םייהא רָאנ ,ןעמעלא טימ טינ ןיב {ש
 -ּפָארא ,טנװָא ןיא טכא :ךעלנייוועג יװ רעירפ טינ 14
 :יז טגערפ ,לטנאמ ןקידרעטניוו םעד ךיז ןופ קידנעיצ צע}

 ?לגניי ןטימ זיא סָאװ -- 5
 ,ןייגוצ רימ וצ עמאמ יד טעװ דלאב טָא .לּפאצ א טיג ץראה ןַיימ

 א קידנגיילפורא ,ןוא ,לטעב ןַיײמ וצ וצ טייג ,טנעה יד טשאוו יז ,ָאי
 יז טגערפ ,ןרעטש ןסייה ןיימ ףא טנאה עטלאק ,עטכייפ סָאװטע ךָאנ
 ;קיור רעבָא ,ךייוו

 ?ייװ ריד טוט סָאװ ?עלענוז ,ריד טלעפ סָאװ --
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 קירד ךעלטנעה עדייב טימ ..גַײװש ךיא ,ןגיוא יד ךאמראפ ךיא
 -עג טלָאװ ךיא יװ ,ןרעטש ןַײמ וצ טנאה עכעלטראה ,עטלאק ריא ךיא
 וד ןעווא :ןגָאז ליוו ךיא .ךיז וצ יז ןדניבוצ קידנעטש ףא טימרעד טלָאװ
 ייג ,טוג רימ זיא'ס ...עלעמאמ ,ייו טשינרָאג רימ טוט ,רימ ןבעל טסיב
 "וצסיוא טרָאװ א טינ ךיז יורטעג ךיא רָאנ "...רימ ןופ קעווא טינ רָאנ
 ךיז ךיא לעװ ,ליומ סָאד ןענעפע לעוו ךיא רָאנ יו זא ,סייוו ךיא .ןדייר
 יז -- רימ ןופ קעווא רעכיז עמאמ יד טעװ ןאד ןוא .ןענייוורעדנאנאפ
 טקיטש סָאװ ,לכלַיײנק סָאד זיב ,ךיא טראוו .טנייו עמ זא ,טנַײפ טָאה
 טנאה ןייא טימ לַײװרעד יצ ןוא ,ןרעװ ןצלָאמשעצ טעװ ,זדלאה ןיא ךימ
 ןצעזוצ ךיז לָאז יז ,רעטרעוו ןָא ,יז קידנטעב ,דיילק ריא ןופ לברא ןראפ
 רעטסעפ ץלא ךיא קירד טנאה רעטייוצ רעד טימ ,טעב ןפא רימ ןבעל
 -אב רעסייה ןַײמ זא ,טפָאהעג טלָאװ ךיא יו ,ןרעטש ןַײמ וצ טנאה ריא
 ..ץראה ריא ןיא ןעגנירדניירא טנאה סעמאמ רעד ךרוד טעװ רעג

 םוטש ןיימ ןייטשראפ טינ ךיז טכאמ רעדָא טינ טייטשראפ עמאמ יד
 יז טיג ,ןרעטש ןַײמ ןופ טנאה יד קידנעמענּפָארא עקנילַאװאּפ .טעבעג
 | ;ןַײרא בוטש ןיא גָאז א

 לסיב א ןבעגנַײא םיא ףראד עמ ,טַײקמעראוו טָאה לגנִיי סָאד --
 רעד רעִירפ רימ רעביא ןעייטש טנאה ןיא ליינציר לזעלג ןטימ ,ליינציר
 רימ ןגָאז ייז .רעטסעווש יד ,רערעדנא רעד ךָאנ ענייא ,ךָאנרעד ,עטאט
 זָאל ךיא רעבָא ,ליינציר לפעל ןייא ןעקנירטסיוא ראפ גרעב ענעדלָאג וצ
 רעהפוא ןָא ןייוו ךיא ,ןרערט עקידוז טימ ןייוו ךיא .ןדײרנַײא טינ ךיז
 ןקור ןטימ רעמיצ ןטייווצ ןיא טציז סָאװ ,ןעמאמ ןַײמ ףא סָארדראפ ןופ
 -מערפ א ןעוועג ריא טלָאװ ךיא יו ,ערעשטעוו קִיור ךיז טסע ןוא רימ וצ
 ןעגנאגרעד טינ זיא טעבעג םוטש ןַײמ יימעל ,רעהפוא ןָא ןייוו ךיא ...רעד
 ,ןיילא ךיז ףא סענָאמכאר ןופ רעטיב ןייוו ךיא ,ןעמאמ ןַײמ וצ

 קידנרעכעה טינ ,טַײז ןַײמ ןיא ּפָאק םעד קידנבעג רעק א סָאװטע
 :עמאמ יד גָאז א טיג ,קידלודעגמוא לסיב א ,םיטש יד

 טלאה ?ָאש ענרעגייז יירד םיא טימ ןטרָאד ךיז ריא טקעסייא סָאװ --
 ,ליינציר לפעל םעד ןיירא םיא טסיג ןוא ךעלטנעה יד וצ םיא
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 יטלּוװנָאק טימ ,ןייוועג ןופ ךורבסיוא רערעקראטש ךָאנ ,רעשירפ א

 "טע סעמאמ רעד ףא רעפטנע ןַײמ זיא ,שינעפראוו ןוא שינעלּפאצ רעוו

 .רעטרעוו עטלאק עכעל

 -כעלעג א ףא טינ קנארק ןיב ךיא זא ,םענָאּפא ,יז טגייצרעביא סָאד

 "טרעצ טעלג ,רימ וצ ךיז טרעטנעענרעד ,ןסע סָאד ןייטש טזַאל יז .רעט

 ,םענָאּפ ,ןסָאגראפ ןרערט טימ ,ןַײמ ךעל

 ,ךעבענ ,דניק ןַײמ טוט סָאװ .ןענייו וצ גונעג ,עלענוז ,ונ ,ונ ---

 ךַײלג ריד טעװ ,ליינציר עלעּפאק סָאד ןַײא םענ ,רעקנירעַײט ,ונ ?ייוװ

 .!אש ,אש ,סניימ דניק ,ונ ,ןרעוו רעסעב

 רעטרעוו עכעלטרעצ ןופ סולפ רעכעלנייוועגרעסיוא רעקיזָאד רעד

 ,עמעראוו -- ןגיוא עניימ ןופ ןרערט םָארטש ןשירפ א רָאג סיורא טפור

 רעד ךעלדנע זיא רעגאב רענעגרַאבראפ ןײמ סָאװ ,ןרערט עקידיירפ

 קיוראב ,לזענ ןטימ קידנכרָאנש ןוא קידנעּפילכ ,ןעמאמ ןַײמ וצ ןעגנאג

 .טנאה ריא ןופ ?יינציר לפעל םעד סיוא קנירט ןוא זיײװכעלסיב ךיז ךיא
 עלעפעל א ןסיײבראפ וצ רימ יז טגנאלרעד טנאה רענעגייא ריא טימ

 ףיא זיב ,לטעב ןַײמ ףא ךָאנרעד טציז ןוא סטכאמעגנייא-ענילאמ
 ,ןייא ףָאלש

 קנעדעג ךיא טניז :ךאז עכעלנייוועגרעסיוא ןא ןעשעג זיא ןגרָאמ ףא
 ,גָאט ןטימניא םייחא ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םוצ טלמעד יז זיא ,עמאמ יד
 רעד ןעמוקעגּפָארא עקשזַארד רעקידנעּפירקס א ףא זיא ריא ךָאנ ךַײלג
 רעטסרעַײט ןוא רעטסערג רעד --- שטיוועקסיצנארפ רעטקָאד רעטלא
 ,טָאטש ןיא רעטקַאד

 ןבלאה א ןעמונעג ןבָאה טָאטש ןיא םיריוטקָאד ערעדנא עלא סייב
 םיריווג ןבָאה ,סופוצ םיָאלאכ וצ ןעגנאגעג ןענַיז ןוא טיזיוו א ראפ לבור
 עמ סָאװ ,ןדליג םעד ץוכא ,לבור ןצנאג א ןשטיוועקסיצנארפ טלָאצעג
 רעטלא רעד זיא סופוצ לַײװ ,קישטזָאוזיא םעד טלָאצאב רעדנוזאב טָאה
 טינ ךיז אב ןבָאה ןשטנעמ עטקירדעג עליפא .ןעגנאגעג טינ רעטקָאד
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 ,לברעק א ןופ רעקינייו ןשטיוועקסיצנארפ ןבעג וצ ןלעיוּפ טנַאקעג
 ,ןעוועג טכער ךיוא זיא ,טלָאצאב טינרָאג םיא טָאה ןאמערַא ןא זא שטָאכ

 ןיילא זא ,טלייצרעד טָאטש ןיא ןעמ טָאה ןשטיוועקסיצנארפ ןגעוו
 ןעוועג זיא רענייז עטאט רעד, :דנאטש ןעמערָא ןופ עקפאד רע טמאטש
 טָאה ,ןשינעטנעק ענַײז קילדעוו רָאנ ,*ץערַאּפ א אב םָאנָאקע לקיטש א
 לָאמא רעבָא רע זיא .וועשראוו עמאס ןיא רָאסעּפָארּפ ןַײז טפראדעג רע
 -רעד םיא ןעמ טָאה ,שזעטאימ ןשיליױוּפ ןסיורג םעד ןיא ןעוועג טשימראפ
 ָאד ןיוש רע זיא יוזא ןוא ,?עינעלעסָאּפ, ףא קצולס ןייק טקישראפ ראפ
 ךיז אב לָאמא טאהעג טָאטש ןעד טלָאװ ,טינ זא םערָאװ, .ןבילבראפ
 -עפָארּפ רעוועשראוו יד וצ טמוק עליוכ רעקצולס א זא ??רעטקָאד אזא
 ןעמ טָאה יוזא --- ,םייהא קירוצ ּפָא ףעקייט םיא ייז ןקיש ,ךיז ןרירוק ןרָאס
 אזא טָאטש ןיא ךיז אב -- ,ייז ןגָאז --- ,טָאה ריא זא, .ןבעגעגרעביא
 .."ועשראוו ןייק זדנוא וצ ןרָאפ ריא טרַָאּפשראפ ,ןשטיוועקסיצנארפ

 ,ןאמערָא ןא וצ ןעמוקּפָארא ןשטיוועקסיצנארפ ןעזעג טָאה עמ זא |
 ,לָאמש טלאה עליוכ םעד טימ זא ,טסּוװעג ןיוש ןעמ טָאה

 ...ןשטיוועקסיצנארפ טכארבעגּפָארא ,רעקייײבראפ א זיא רע --
 םענופ ןיוש ךיז ןבָאה םיריוטקַאד ערעדנא עלא זא ,טַײטאב טָאה סָאד

 -ניירא ;לטימ ןייא רָאנ זיולב ןבילבעג זיא'ס ןוא ןעוועג שעאיעמ עליוכ
 -עקסיצנארפ וצ ןייוועג א טימ ןוא שעדױקנרַא ןיא רעמָאי א טימ ןלאפ
 םעד ןלָאז ןעמאזוצ עדייב רעדָא רעטקָאד רעד רעדָא טָאג זא ,ןשטיוו
 | | ,ןעוועטאר עליוכ

 שטיוועקסיצנארפ ןוא ,ןשטיוועקסיצנארפ טנעקעג טָאה טָאטש ץנאג
 טימ ןרעדעי ןוא ןעמָאנ ןַײז אב ןרעדעי -- טָאטש ץנאג טנעקעג טָאה
 ,עליוכ א אב ץעגרע ןזיײװאב טפראדאב זיולב ךיז טָאה רע .קנערק ןַײז
 ,ןרעה ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,םינייכש טימ ןרָאװעג לופ זיא בוטש יד יװ
 םעד אב ןטעב ןיוש ןעמ טעוװ גנאג ןייא ןיא .שטיוועקסיצנארפ טגָאז סָאװ
 ,ןָאט גערפ א ,טסוה ןטרעטלעראפ א וצ לטימ א רעטקָאד ןאּפ עוואקסאל
 טכאד; -- ןטלמונא טָאה רע סָאװ ,טּפעצער םעד ןעיינאב ןעמ לָאז יצ
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 עטסיזמוא ןא .ןרעהסיוא ,ןבירשעגסיוא -- ,"רעטניוו ןרָאיאראפ ,ךיז
 ..ןעװעדָאה רעדניק ןגעוו עצייא

 שטנעמ רעקיביילרעװש ,רעוויסאמ א -- רעטקָאד ןאּפ עוואקסאל רעד
 ןוא ,עסאמ רערעווש א רעטנוא יוװ ,ןקור םענעגיובעג-קידכעלייק א טימ
 -עגפוא ןַײז ףא טַײקדימ ןוא טַײקנּפָאלשרעד-טינ ןופ קורדסיוא ןא טימ
 -ראפמוא ןא ףא יװ ,ןלאפנָא עשרעבַײװ יד ףא טקוק -- ,םענָאּפ ןזָאלב
 -סיוא טינ ,רע טלאה ,סע ןָאק רע :עיסעּפָארּפ ןַײז ןופ טיײקכעלדַײמ
 ןוא ןטלא ןא ,םיא לָאז עמ ,ןדיײמסױא טינ ןָאק רע יו טקנוּפ ,ןדַײמ
 עכלעוו ,"עקנארק ןקוסעמ, וצ טכאנ ןטימניא ןקעװ טינ ,ןשטנעמ ןדימ
 ,ליינציר עיצרָאּפ רעטוג א ןיא לקאכאסעב ךיז ןקיטיינ

 -- !שטיוועקסיצנארפ וצ םוָיליסנָאק א ףא רעדיוו ןיוש ,אהא --
 ,ייא --- .רעבַײװ ענעּפָאלעגפיונוצ לטניב סָאד ךעלנייוועג רע טנגעגאב
 -עקסיצנארפ ןטלא םעד טינ טעװענאש ריא !סעטעיבָאק ,סעטעיבָאק
 ריא -- ,ןּפיל יד טימ יװ ,ןגיוא יד טימ רעמ רע טלכיימש --- ,שטיוו
 טייטשראפ רע .עפיור םעד רעציירג ןָאטעג גערפ א רעכַײלג טלָאװ
 ,רימ ןופ רעסעב

 ןאּפ עוואקסאל רעד לָאז ,עכ ,עכ ,עכ :קידעפינכ ןכאל רעבַײװ יד
 .ויכ ,יכב ,רעסעב טייטשראפ עפיור רעד רעציירג ףַײז טגוזעג רעטקָאד

 רעסיורג ןַײז סָאװ ןופ ,ךיז ןיא ,טימ טכאל שטיוועקסיצנארפ ןוא
 ,אשטעּפ עטרעווילגראפ א יו ,ךיז טלסיירט ךיוב

 עשידִיי טימ טדער רע ןעוו ,ךארּפש עשילוּפ סעשטיוועקסיצנארפ
 ראפ טנרעלעג טָאה רע סָאװ ,רעטרעו עשידִיי טימ לופ זיא ,רעבַײוװ
 ,ןדִיי ןלייה רָאי קיצרעפ

 ןעיורג ןסיורג ןַײז טימ רע טלקָאש -- !רעבַײװ ,רעבַײװ ,ךֹע --
 ןפיוקראפ עשּפעיל ,םיריױטקָאד וצ ןפָאלעג טלָאװ ריא רָאנ --- .ּפָאק
 ,רעטצנעפ יד גָאט ןדעי טנפע .סעזָאק ןפיוק ןוא רעטכייל-"סעבאש יד
 ,סעטאילקסיּפ ערעַײא ןייר טלאה ,טנאוועגטעב סָאד רעטּפָא טרעטפול
 ןטיײקעצ ןייק ךעלכלַײמ ערעייז ןיא טינ טּפָאטש ןוא ןָארטשיפ ייז טיג
 ריא טעװ ,רעקינייו טלדניק ןוא רעמ טסע ,רעלַײמ ערעַײא ןופ ךעקעל
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 ?ןָאט ךַײא טימ ךיא לָאז סָאװ ,ונ .,!ןשטיוועקסיצנארפ וצ ןייג ןרָאּפשראפ
 אזדנעינ אטסישט ,קָאילק ןָא רעדניק ,ךלימ ןָא סעמאמ ,טפארק ןָא סעטאט
 רעטכידעג רעד ןיא ךיז רעמ רע טעשטרָאװ -- .!םאכָאק אנָאב קאי
 / ,רעבַײװ יד ףא יװ ,ןַײרא דרָאב

 ריא ףא רערעדעי ,ןגעווטסעדנופ ,רע טרעפטנע ,ךיז טרעזיײבעגּפָא
 .גנאג ןייא ןיא ,ךיוא טּפעצער א סיוא טּפָא עליפא טביירש ןוא עגארפ
 ,לטַײבטנאה ןיא ךיז ןעלבירג ,טשרעמיולק ,טמענ לבַײװ א ןעוו ןוא
 | ;טנאה רעד טימ שטיוועקסיצנארפ ריא ףא טעכָאפ

 -אניס ןיא עליפט א טימ ןלָאצאב רימ טסעוװ ,עוויר ,ייקוש עינ --
 ,עכ ,עכ ,עגָאג

 -ּפָארא טָאה עדלעז זא ,טסּוװעג סאג עצנאג יד טָאה לָאמ סָאד ךיוא
 -ענ ,ףאלש רָאג עדאוואק ,לגניי ריא וצ ןשטיוועקסיצנארפ טכארבעג
 ןעניײז סָאװ ,סענייכש טימ ןרָאװעג לופ זיא בוטשרעדָאפ יד ןוא ..."!ךעב
 ןופ קידנעייגסיורא רעבָא .דניק ןטימ זיא סָאװ ,ןרעוו עריווועג ןעמוקעג
 עמ יוװ ,רעבייוו יד ףא ןכָאפ ןעמונעג רעטקָאד רעד טָאה ,רעמיצ ןיימ
 ;רעניה ּפָא טבַײרט

 - !סעקיגילק ןייק ,טנַײה סעיצאטלוסנָאק םוש ןייק !שיק ,שיק ,שיק --
 -נָא ןא ,עקיּפעלק א ,עניטאלראקס זיא ָאד ףענאדנופ קעווא טונימ יד
 : ..!קעווא ,קעווא ,קעווא !קנערק עקידנקעטש

 טָאה -- ןשינעיײװכָאנ יילרעלָאק טימ ךעלראש -- טַיײקנארק ןַײמ

 ךיז לָאז יז ,טלָאװעג ךיז טָאה רימ רָאנ ,ןכָאװ עכעלטע ףא ןגיוצראפ ךיז

 יו ,טליפעג טינ יוזא ךיא בָאה רעירפ לָאמנייק לַײוװו ,םישָאדאכ ןעיצ

 .עמאמ א זיא עמאמ יד ןעוו ,זיא סע טוג

 טמוק ןוא גָאט רָאנ םייה רעד ןופ קעווא עמאמ יד טייג ,קידנעטש יוװ

 טעלג ,וצ רימ וצ יז טייג ןייגקעווא ןראפ רעבָא .טנוװָא ןיא טעּפש קירוצ

 ןגלָאפ ,ןעװעזירּפאק טינ לָאז ךיא ,ךימ טעב ןוא םענָאּפ ןרעביא ךימ

 "נארק ןַײמ ןופ טַײצ עטשרע יד .ןבָאה ביל ךימ יז טצוװ ,רעטסעווש יד
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 עליפא ךימ ןרעוו עריווועג טּפאכעגּפָארא לָאמ עכעלטע ךיז יז טָאה טַײק
 ןעזעג יז ךיא בָאה ,ךיז ןרעסעב ןבױהעגנָא בָאה ךיא ןעוו .גָאט ןטימניא
 ,ענַײמ ןעוועג ןצנאגניא ןטנוװָא יד ןענייז רעבָא ראפרעד .טנוװָא ןיא זיולב
 ,ךעלכַײי טימ ךימ טעװעדַאהעג ,לטעב ןַײמ אב ןסעזעג זיא עמאמ יד
 ןריוושעג יד ףא ןסערּפמָאק רימ ןטיבעג ,סעקיראכוס ןוא ייט רעסיז טימ
 ךיא זיב ,טלטרעצעג ,טקִיוראב ,ךימ טדערעגנַײא ,ןרעיױא יד רעטניה
 | ,ןפָאלשעגנייא ןיב

 טסיזמוא ,ןפָאלשנַײא טנָאקעג טינ גנאל בָאה ךיא ןעוו ,טכענ ןעוועג
 טָאה עמ ןעוו ,טכענ יד ןעוועג ןענַײז סָאד .ןעמאמ רעד ףא קידנטראוו
 ,ףייז טכָאקעג "קירבאפ, סעמאמ רעד ףא

 טפארק-סטעברא ןא טימ "קירבאפ,-ףייז א טריפעג טָאה עמאמ יד
 ,רעכָאק-ףייז םעד -- ןשטנעמ ןקיצנייא-ןייא ןופ

 סָאד , רָאנ ,טנעה ענעדלָאג טגָאמראפ רע זא ,טגָאזעג טָאה עמאמ יד
 ,ןזָאל טינ ןיילא טונימ ןייא ףא םיא רָאט עמ ."ייא ןא ןופ לסַײװ א זיא

 ,טנעה ענעדלָאג טימ ןשטנעמ א ןעז טלָאװעג רעייז ךיז טָאה רימ
 -ישט יוזא טקנוּפ ןַײז ףראד סָאד .ייא ןא ןופ לסַײװ א רע זיא ןיילא סָאװ
 יד ...ערינ ענייעוו עיור א יו ,רעטלעטשראפ א יוװ ,עלעטערש א יו ,עוואק
 ןַײז זומ ,טנעה ענעדלָאג טימ ןשטנעמ םורא ןעייג סע ּוװ ,עפוג קירבאפ
 .ןכאז עכעלרעדנּוװ רָאפ ןעמוק סע ּוװ ,ץאלאפ-ףעשיק ןימ א סעּפע

 יז ,רעטסעווש ערעטלע יד ןטעבעגנַײא ךיא בָאה סערָאצ טימ םיוק
 ןיא סעמראוו ןעמאמ רעד ןנַארטקעװא ןזָאל לָאמ ןייא שטָאכ ךימ לָאז
 | ,קירבאפ

 ערעטצניפ-בלאה א ןענופעג ךיא בָאה ץאלאּפ-ףעשיק א טָאטשנָא רָאנ
 טָאה'ס ;ליד ןקישטילג ןוא ןסאנ א טימ ןוא טנעוו עטרעכייראפ טימ בוטש
 .לופ זיא טפול יד ןוא ,וועלייכ ןטרעגעלראפ טימ ,עלייווענ טימ טקעמשעג
 ,דָאב א ןיא יו ,ףמאד ןטכַײפ טימ ןעוועג

 לסַײװ א ףא ןעוועג ךעלנע טינ ןּפָארט ןייק זיא רעכָאק-ףייז רעד
 זיא סָאד .טאהעג טינ ךיוא רע טָאה טנעה ענעדלָאג ןייק ןוא ,ייא ןא ןופ
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 עלעג ךאס א טימ ןוא ןצנָאװ ןוא דרָאב רעלעג א טימ שטנעמ א ןעוועג

 ,לברא עטצראשראפ יד טימ טנעה יד ףא רָאה

 ,טשיוטנא רעטיב ןעוועג ןיב ךיא

 ריא ןופ ןרָאלראפ ךאס א קירבאפ ןיא טָאה עפוג עמאמ יד עליפא

 -אלעג ,עצלָאטש עקיבלעז יד ןעוועג טינ רָאג זיא'ס .טייקשיטעטסעיאמ

 ,םייה רעד ןופ טנעקעג בָאה ךיא סָאװ ,עמאמ ענעטלאהעגקירוצ ,ענעס

 ."ראווָאמאס ןסיורג; םענופ "עינירעסייק, יד

 עליו רעדעי יז טָאה ,עטציוושראפ א ,עקיורמוא ןא ,עזעוורענ א

 ;רעכָאק-ףייז םעד טערָאטעג

 -ייכ רעד יצ ,סעוואקישט ףא ,רָאנ טעז ...לסעק ןפא גנוטכא טיג --

 טינ טיש ..?ןגױװעגּפָא קיטכיר קיטסואק םעד ...קיטראפ ןיוש- זיא וועל

 ןעמוקסיוא ךָאנ טעוו'ס זא ,לאירעטאמ ליפיוזא טיש ריא ...עדָאס ליפיוזא

 ..טינ טסעגראפ ץלאז ןוא עילָאפינאק ...קעסייא םוצ ןגיילרעד

 רעד טָאה -- ?ריא טניימ יו ,ףייז ךיא ךָאק לָאמ עטשרע סָאד --

 ,טעשטרובעג זעגיוראב דרָאב רעלעג רעד טימ דיי

 לָאז רעצעמע ,טרעהעג ךיא בָאה ןבעל ןַײמ ןיא לָאמ עטשרע סָאד

 ,ןגעקטנא ןעמאמ ןַײמ ןרעפטנע

 ,טקרעמאב םיוק עמאמ יד טָאה ךימ

 טָאה -- ?עביל זיא ּוװ ?סעמראוו רימ ןיוש טסגָארט רָאג וד ,עז -

 .טקרעמאב טיירטשעצ יז

 ןפא סע טלעטשעגקעוװוא ,עלעּפעט סָאד טנעה ענַימ ןופ ןעמונעגוצ

 ,סעמראוו םענָא ייס ,רימ ןָא ייס ןסעגראפ ךיילג ןוא רעטצנעפ

 טלָאװעג טינ "קירבאפ;? רעד ןיא רעמ ןיוש ךיא בָאה ןָא טלמעד ןופ

 ,ךייג

 -גקעמש-טכעלש ,סעִימ אזא ןיא עמאמ יד ןעז טלָאװעג טינ בָאה ךיא

 .ןעזעג ןטרָאד יז בָאה ךיא יװ ,ןעזסיוא אזא ןיא ןוא טרָא קיד

 טכענ עגנאל יד ןיא ןרָאװעג סעמינ "קירבאפ/, יד רימ זיא רעמ ךָאנ

 | ,טייקנארק ןַײײמ ןופ
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 דרָאב רעלעג א טימ ןדִיי א סעּפע ןוא קירבאפ רענדוקסאּפ אזא בילוצ
 טעװ יז זיב ,טכאנ עבלאה א ןטראוו ךימ יז טזָאל טנעה עקירָאה טימ ןוא
 !ןטייקכעלטרעצ עביל ןוא דייר עטוג עריא טימ ךימ ןרעפעלשנייא ןעמוק

 ,,!טנייפ ,טנייפ ,טנַיפ ,"קירבאפ/, יד טנייפ בָאה ךיא ,עפ
 טינ טוג יוזא לָאמנייק רימ זיא טכענ-ףייז יד ןופ םאנסיוא ןטימ

 ןַײמ ןופ ךיא בָאה ןרָאי עשרעדניק עניימ עֶלא ראפ .טלמעד יוװ ןעוועג
 -וז; :רעטרעוו עכעלטרעצ יד טרעהעג טינ לָאמ ליפיוזא ליומ סעמאמ
 -עג ריא ןופ סע בָאה ךיא לפיוו ,"רעקנירעיײט , ,"סניימ דניק; ,"עלענ
 ,גנולייהרעד ןוא טייקנארק ןיימ ןופ ןכָאװ עטלייצעג יד ןיא טרעה

 ןופ ןרעיוא יד ראפ עכעלנייוועג ץנאג ,רעטרעוװ עקיזָאד יד טָא ןוא
 רעטסכעה רעד יװ ןעגנולקעג ןרעיוא עניימ ןיא ןבָאה ,רעדניק ערעדנא
 טלָאװעג שזא ךיז טָאה ריִמ .טַײקכעלטרעצ ןוא עביל ןופ קורדסיוא
 זיא'ס ןוא ,ףָאס א טמוק ץלא וצ רָאנ .טַײקטרירעג ןוא קילג ןופ ןענייוו
 ןענאטשעגנָא רעדיוו ןענַײז סע .טַײקנארק ןַײמ וצ ףָאס א ןעמוקעג ךיוא
 -כעלטרעצ ןָא ןוא טייקמעראוו ןָא ,ענעקורט ןוא עטלאק ,געט עקידעכָאװ
 ןצנאג ןטימ ,רערעל טימ ,רעדייכ טימ געט עקינָאטנײא ,עגנאל ,טַײק
 ןוא טיוה יד ךיז ןופ ןעִיצ סָאװ ,ןרעטלע אב לגניי שידִיי א ןופ ךָאי
 ,"טייל , ראפ ייז ןכאמ וצ רעדניק ערעייז ןופ טיוה יד ןעִיצ

 רעמ כָאנ ןוא רעירפ יװ רעמ ךָאנ טרעטעגראפ ךיא בָאה עמאמ יד
 ןיב ךיא :טסיזמוא רעבָא ,ןטַײקכעלטרעצ עריא ךָאנ טראגעג רעירפ יו
 - ,טנוזעג ןעוועג ,ךעבענ ,ןיוש
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 עַײװעל רעד וצ ןטוכעמ א

 עמאמ יד זא ,ןכָאװ עכעלטע ןיו
 סע .טעב םוצ טדימשעגוצ טגיל

 ,ָאטינ גנונעפָאה ןייק רָאג ןיוש זיא |
 .ןרעוו טנוזעג לָאז יז זא יבא

 -לגרָאג רעד ,ןעלזאג רעד --- :
 ,עטאט רעד טצפיז -- !טכארבעגמוא טלעוו רעד ןופ יז טָאה רעדיינש
 ,לסעה רעטעפ רעד טצפיז ,רעטסעווש יד טצפיז

 סעמאמ רעד ,סעווירּפ ךערָאב זיא סָאד -- "רעדיינשלגרָאג רעד,
 -נערבוצמוא טגײלעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,טנערוקנַאק רערעטיב ןוא עניוס
 | ,טלעוו רעד ןופ יז ןעג
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 ןגעק ןייטשוצייב ,טנָאקעג טָאה יז סָאװ ,ץלא ןָאטעג טָאה עמאמ יד
 - ףייז עטראה עסַײװ --- ףייז *רענרָאמארמ, ריא .טנערוקנַאק ןקראטש ריא
 רענשטירבאפ סעסעווירפ ןופ רעסעב ןעוועג זיא -- ןרעדַא עיולב טימ
 -יליב טנופ ןפא עקעּפָאק א טפיוקראפ יז טָאה יז ןוא ,ףייז רעווָארדאי
 ,ףייז ןַײז טפיוקראפ טָאה סעווירּפ יו ,רעק

 -סיוא טימ ,קירבאפ א טאהעג עקאט טָאה סעווירפ ךערָאב רעבָא
 טָאה סעווירּפ ךערָאב -- רעקירעד ןוא ,ןשטנעמ טימ ןוא גנוטאטש
 א יװ ,טלעג טימ טּפָאטשעגנַא -- לאטיּפאק םענעגייא טימ טעבראעג
 זיא ןוא טנעצָארּפ ןופ ןרָאװעג ןסעגעגפוא זיא עמאמ יד ןוא -- "קאז
 ...סעקינרעכָאװ ןופ ןרָאװעג טקיטשרעד

 ןעמאזוצ ןוא ,ןייטש ןבילבעג ףָאסלָאקפָאס "קירבאפ, סעמאמ רעד זיא
 .עמאמ יד טלעטשעגּפָא ךיז טָאה "קירבאפ/ רעד טימ

 טינ טָאה ריא .ןגָארטרעבירא טנַאקעג טינ עמאמ יד טָאה דנאש אזא
 ןָאק םיקָאסיײא; -- "קירבאפ, רעד ןופ טסולראפ רעד טקנערקעג יוזא
 ןטוג ריא ןרָאלראפ טָאה יז סָאװ ,סָאד יװ -- ,"ערעדנא ןעניפעג ןעמ
 | .ןעמָאנ

 -עג ןוא טצעשעג טָאה ןשטנעמ טָאטש א ןעמעוװ ,עדלעז ,שטַיײטס
 | !יןלעטשּפָא, ךיז לָאז --- ,טיורט

 -סיוא טָאה יז ,סאג ןיא ךיז ןזיײװאב וצ טרעהעגפוא טאמיק טָאה יז
 -ּפָא ןענַײז ןראווָאמאס עסיורג עקיטכאנעסייבאש יד .ןשטנעמ ןטימעג
 | ,.ןרָאװעג טפאשעג

 ףא ןגָאלקאב ךיז ןעמונעג רעטּפָא ןוא רעטפָא ץלא טָאה עמאמ יד
 טעב ןיא טגיילעג גָאט א םענייא ןיא ךיז טָאה יז זיב ,ץראה ןיא ןקעטייוו
 ,ןייטשוצפוא טינ רעמ לָאמנייק ףא

 רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד .טנווֶָא רעקידרעמוז-טעּפש רעמעראוו א

 ,סיפ עטכושאב ןוא עסעוורָאב ןופ ּפָאלאג רעד רימ וצ ךיז טגָארטרעד

 -ַאּפ ןיא רעדָא ןעלדרעפ ןיא םירייוואכ ענַײמ ןליּפש ,ךיא סייוו ,סָאד
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 טייהרעקניליטש ךיז טליוװ רימ :קעסירּפ ףא יװ ץיז ךיא ,סעקינראשז
 יו רעבָא ,ליּפש רעד וצ ןייטשוצ ןוא בוטש ןופ ךיז ןענעוונאגסיורא
 ךעלרעפעג טגיל ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ,טנאוו רעד רעטניה זא ,ךיא ןָאק
 -- םויליסנָאק א ןעגנערב ןפָאלעגקעװא זיא עטאט רעד .עמאמ יד קנארק
 ,ןעמוק ייז ןפראד טָא-טָא .םיריוטקָאד ייווצ ךָאנ ןוא ןשטיוועקסיצנארפ
 ,"ךיז טרעה סָאװ; :ןרעװ עריווװעג ןשטנעמ ערעדנא ןעמוק עליַיוו עלא
 ;רעטצנעפ םענעּפָא ןיא ּפעק יד ןַײרא ןקעטש סענייכש

 ?יז טכאמ סָאװ ---
 | ?םויליסנָאק רעד ןיוש ןעוועג ---
 יד יװ ,טנעה יד ייז ןכערב -- !ןלאפעגקעווא םיוב אזא ,ייוו-יוא ---

 ,דרע רעד ףא עטיוט א ןגעלעג ןיוש טלָאװ עמאמ
 ,ןעָאש עטצעל עריא ןיוש טבעלרעד עמאמ יד זא ,טינ ךָאנ סייוו ךיא

 ךיז טוט זדנוא אב זא ,זיולב עז ךיא .םעסָאי א ךיא רעוו דלאב טָא זא
 ."סעּפע, םעד וצ ןטוכעמ א יוװ ןליפ ןָא ךיז בייה ןוא ,סעּפע

 "יש א ,רעדורב סעמאמ רעד ,לסעה רעטעפ רעד טציז זדנוא טימ
 טָאה ןוא ןסעוצּפָא ביל טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקראטש ,רעכיוה א ,רענ
 .ןעקנירטוצסיוא טנַײּפ טינ

 -ָאמעשט רעד ןַײז טקאּפעגנָא ןשטנעמ א אב ףראד לָאקמעדיױק --
 טעװ ,רע טבעל ,ךעשפענָאמימ -- ,לסעה רעטעפ רעד טלאה --- ,ןאד
 רע טעװ ,עלילָאכ ,רע טבראטש .,לָאמ ןטייווצ א ןסע וצ ןבָאה ךעיוק רע
 - ..טערבעראט ןפא ןכירק וצ ןבָאה ךעיוק שטָאכ

 א רעטעפ רעד טיג ,קאבאט קעמש ןטנוזעג א זָאנ ןיא ןגיוצעגניירא
 ;רעטסעווש ןַײמ וצ גָאז

 רימ טשעלאכ סעּפע ?בוטש ןיא ןפנארב ּפאק א ךַײא אב ןאראפ --
 ,ץראה סָאד

 ךעלזעלג עשּפיה ייוצ ערעדנא סָאד ךָאנ סנייא ןעקנורטעגסיוא
 טלָאװ ,"ייברעד ןיוש טלאה עמ ןעוו, זא ,רעטעפ רעד טניפעג ,ןפנארב
 .ןיירא ליומ ןיא סעּפע ןעמענ טאשעג טינ

 -סעקערוב ןקינַײװ םעד לסעה רעטעפ רעד טסע עָאנאה סיורג טימ
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 עטסעב סָאד םיא ראפ ערָאּפאק א, סָאװ ,ענעטעמס טימ לסָאר
 ,?סנטָארבעג

 ןטימ עמאס ןיא ּפָא טלעטש קורב ןרעביא רעדער ןופ יירעקסארט א
 ,שטשרָאב ןקיכלימ ןראפ םיכָאװש עטרעטסייגאב סרעטעפ םעד

 וטקָאד ייווצ ןוא עקשזָארד ןייא ףא ןטאט ןטימ שטיוועקסיצנארפ
 | ,בוטש םוצ ֹוצ ןרָאפ רעטייזוצ א ףא םיר

 .ןעמאמ רעד אב ןטלאהראפ גנאל טינ ךיז ןבָאה םיריוטקָאד יד
 -טכאמ ָאד זיא ןיצידעמ יד .ןפלעה טעװ טָאג ראה רעד ןדייס ---

 ןופ קידנעייגסיורא ,טנעה יד טימ שטיוועקסיצנארפ טריפעצ --- ,זָאל
 .,רעמיצ סעמאמ רעד

 ,םיריוטקָאד ערעגניי ייווצ יד סיורא םיא ךָאנ ןעייג עקירעביא יו
 רעד ,עטאט רעד .טעב סעמאמ רעד םורא עלא רימ ןעייטש ליטש

 ןטסגנִיי ןיימ טימ ךיא ןוא ,טנרָאפ ןופ -- ענַײמ רעטסעווש יד ,רעטעפ
 יז ,ןעמאמ רעד ףא ןקוק וצ עריומ בָאה ךיא .ןטניה ןופ --- לרעדורב
 יד ,לעג ןוא ןגיוצעגסיוא םענָאּפ סָאד ,גנוגעוואב םוש ןָא טעב ןפא טגיל
 יד ,ךעלייל ןסַײװ ןפא ןגיל ,עטיוט יו ,טנעה עקיטכיזכרוד ענעסקעוו
 טציּפשראפ --- ןָאנ יד ,ּפָאק ןיא ןעקנוזעגנייא ףיט ןגיוא ענעסָאלשעג
 | ,סאלב ענדָאמ ןוא

 םעד ךרוד ראּפש ךיא :קערש יד יו רעסערג זיא רעגיינ ןַײמ רעבָא
 רעד ףא קוק ןקידנלַײא ןא ּפאכ ןוא ענעטקאוורעד יד ןשיווצ ּפָאק
 -םיוק ךיז טבייה טסורב ריא ףא ךעלַײל רעניד רעד יו ,עז ךיא .ןעמאמ
 -פע .ךיז טכאד ,ךיז ןגעוואב ןּפיל עסאלב יד ןוא ּפָארא ןוא ףורא םיוק
 ..?ןגָאז סעּפע רימ יז ליוו רעש

 .רעגניפ ץיּפש יד ףא סיורא לסעה רעטעפ רעד טייג ,קידנצפיזּפָא
 רע ,ריט רעד ןיא רעדיװ ךיז רע טזַײװאב םורא טונימ רָאּפ א ןיא
 ;טעשטּפעש ןוא ,רעטנעענ ןייגוצ ןלָאז רימ זא ,טקניוו

 ףראד טפול ףראד יז ?ריא םורא ןייטש םענופ סיורא טמוק סָאװ --
 סיורא טייג עלא ריא ןוא ,ןבַײלב ריא ןבעל לָאז עיסיטס ןייא גונעג .יז
 ,ריא טיג טפול ריא טיג .ןענאדנופ
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 לזעלג א ןטאט םעד רעטנוא רע טגָארט ,לעווש יד רעבירא רָאנ יו
 | ..ןפנארב

 ...ץראה סָאד פאק א קראטשרעד ,םִיאכ ,אנ --
 .רעטמעלקראפ א ּפָא םיא ןופ ךיז טרעק עטאט רעד
 א עדאווא ךָאד טסָאה וד ,ןַײרא ליומ ןיא סעּפע שטָאכ םענ ָאט --

 ,טאהעג טינ ליומ ןיא גָאט ןצנאג
 קידלודעגמוא עטאט רעד טיג -- ?ןסע ןעניז ןיא טגיל ןעמעוו --

 ,טנאה רעד טימ ךאמ א
 -רעד ריא טעװ ,ןרעו טשעלאכראפ טסעוװ וד זא ,וטסניימ סָאװ ---

 ּפאכ ןוא ןפנארב ּפאק א םענ ,ןשקא ןייק טינ ייז ?ןַײז רעגנירג ןופ
 | ...רעביא סעּפעי
 יד ןזיואב ריט רעד ןיא ךיז טָאה עגער רעד ןיא טקנוּפ רעבָא - |

 :ןפורעג ןייוועג טקיטשראפ א טימ ןוא רעטסעווש
 יז ...עמאמ יד ...יז ...יז .רעהא טמוק ..,טמוק ..!רעכיג ,רעכיג --

 ,.,סיוא טייג

 רעטעפ רעד יװ ,וצ ךיז ךיא קוק קערש טימ יװ רעגיינ טימ רעמ

 רעד רעטנוא וצ סע טגייל ןוא ןשיק ןופ רעדעפ א סיורא טיצ לסעה
 ,רעכעלזָאנ סעמאמ

 ןקידנסַײרצראה טימ לופ בוטש עצנאג יד טרעװ םעד ךָאנ ךַײלג

 .ןריט עלא .ןשטנעמ עדמערפ -- ןרעמיצ עלא ןיא .ןעיירשעג ןוא רעמָאי
 טימ ןעיײרש רעטסעווש יד .סיורא ןוא ןַײרא ןעייג םינייכש .ןפָא ןעייטש
 -לכאק ןטלאק םוצ םענָאּפ ןטימ טייטש עטאט רעד ,סעליוק ענעמונאב
 .ןעלסקא עראד יד טימ קידנקוצ ,ליטש טנייוו ןוא ןוויוא

 טליוו רימ ,טינ ןייוו ךיא רָאנ ,ןענייוו ךיוא ףראד ךיא זא ,סייוו ךיא

 רערעדעי יװ ןוא טוט רערעדעי סָאװ ,ןעז ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןעז ךיז

 דימָאט :לסעה רעטעפ רעד עוואקישט רימ זיא ןעמעלא ןופ רעמ .טנייוו

 יו ,סיורא ןראּפש סָאװ ,ןקאב עטיור עפַײטש טימ ,רעכעליירפ אזא

 טציא רע טייטש -- ,דרָאב רעצראווש רעטכידעג ןַײז ןופ ,לּפע עטיור
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 א יװ ,ןייועג ןיא ךיז טייגראפ ןוא טעב סעמאמ רעד ןופ סנּפָאקוצ
 | - .לגנִיי ןיילק

 טעּפילכ -- .?ןָאטעג סע וטסָאה יימעל ,עקנידלעז ,עדלעז ,יוא ---
 .ןענוואד םאב יװ ,טַײז וצ טַײז ןופ ךיז קידנעלקַאש ,רע

 רע סָאװ ,סָאד יא ,טנייו רע סָאװ ,סָאד יא ענדָאמ יוזא זיא רימ
 -עג ,םענָאּפא ,"סָאד, טָאה יז ,יסָאװ ןעמאמ ןַײמ וצ סענַײט טָאה
 | ?ןָאט טלָאװ

 "ומ ןוא סרעטעפ עדמערפ עליפא ,בוטש ןיא עלא זא ,ךיז ּפאכ ךיא
 ךיא ןוא .טינ ןייוו רענייא ךיא זיולב .ןרערט ערעטיכ טימ ןענייוו ,סעמ
 עכרָאנש ךיא ,ןסאמירג ןכאמ ןָא בייה ךיא .,ןיילא ךיז ראפ ךיז םעשראפ
 רעגיינ ןַײמ רעבָא ,ךעלטסיופ יד טימ ןגיוא יד בַײר ךיא ,לזענ ןטימ
 -ירג ןוא סעונט יד וצ ךעלטסיופ יז רעטניהא ןופ ןקוק וצ ךימ טּפוטש
 -ָאװש יד וצ ךיז ןרעהוצ ןוא ,ןענייוו ןסייב טכאמ רערעדעי סָאװ ,ןסאמ
 ןגינ ןטימ קידנגָאלק ,ןעמאמ ןַײמ ךָאנ סיורא ןגָאז רעבַײװ סָאװ ,םיכ
 ,סעניכט ןופ

 ןַײמ ףא טנאה ןַײײז ףורא טגייל ,עטאט רעד וצ רימ וצ טייג טָא רָאנ
 | ;קידנעּפילכ טגָאז ןוא ּפָאק

 ..עמאמ ןייק טינ ,ךעבענ ,ןיוש טסָאה ...עלענוז ,ןייוו ,ןייוו --- |
 םעד רָאנ ,ןעמאמ ןייק טינ ןיוש בָאה ךיא זא ,ןיילא ןיוש סייוו ךיא

 ,טנאה ןַײז ןופ גנוריראב רעכעלטרעצ א טימ טיילגאב ,גָאזנָא סגטאט
 - סע יװ ,ןייו ךיא .ןגיוא ענַײמ ןופ ןרערט עסייה םָארטש א סיורא טפור
 ,ןענייוו געלפ ךיא יװ ,ןּפילכ ןוא ןצכולש טימ ,לָאק ןפא :רעדניק ןענייוו
 .ןעמאמ רעד ןופ טַײקכעלטרעצ א ךָאנ ןעגנאגעגסיוא ןיב ךיא סייב

 יד ןופ ,ךעבענ ,ךָאד ןלאפ ייז .רעדניק יד ןענאדנופ וצ טמענ --
 גָאז א רעצעמע טיג -- ,ןפָאלש ןריפקעווא ץעגרע ייז ןעמ זָאל .ךעלסיפ
 ,בוטש ןיא

 -ערָאהעגסױא ןא -- ,עקרעקעב-טיורב יד עטאלז ענייכש רעזדנוא
 ,טעמראּפ רעטלא יװ ,ןקורט ןוא בלעג םענָאּפ א טימ ענעדִיי עטעוו
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 ךעלטנעה יד ראפ םענ א ,לרעדורב קירָאיסקעז ןַײמ ןוא ךימ ,זדנוא טיג
 | ,םייהא ךיז וצ קעווא זדנוא טריפ ןוא

 ,ןוויוא-קאב ןטיירב םאב ליד ןפא רעגעלעג א זדנוא ראפ טכאמ יז
 טגָאז ןוא ערדלַאק רעקיסַײב ,רעקירָאה ןייא טימ ןדייב וצ זדנוא טקעד
 ;קילגמוא ןדמערפ א ןופ עָאנאה רעקידסענַאמכאר טימ

 ןגרָאמ !עניימ ךעלמימיוסעי ענדיב ,טּפָאלש ,ךעלרעדניק ,טּפָאלש ---
 ..עַײװעל סעמאמ רעד וצ ןייטשפוא ירפ ןפראד ריא טעוו

 ,טינ ךימ ןעּפעשטראפ "עַײװעל, ןוא "ךעלמימיוסעי, רעטרעוװ יד
 ,ליד ןפא ןפָאלש סָאד ןבעלרעביא טימ לופ טציא זיב ךיא

 ,רעדניק ,רימ רעכלעוו ןופ ,עיגעליווירּפ א זיא ליד ןפא ןפָאלש
 בוטש יד ןעוו ,ךעסייּפ ווערע --- רָאי ןיא לָאמ ןייא רָאנ זיולב ןסינעג
 יז ,יורטש טימ טעבעגסיוא ןענייז ןליד יד ןוא טמארעגפוא ןיוש זיא
 -עב זדנוא ןעמ טביולרעד רָאי ץנאג א .עטמָאי זיב ןייר ןבַײלב ןלָאז
 ,ליד ןפא ךָאװ ןטימניא ךיא גיל ָאד ןוא ,ןגינעגראפ אזא טינ ןפיוא-םוש
 !ךעסייּפ ווערע ןעוועג טלָאוװ'ס יו

 ןפָאלש ןופ םאט ןקידכעסייּפ-װערע םעד ןליפרעד וצ ךיז רעטאמ ךיא
 ןרעביא ךיז ןעלקַײק סָאד רימ טלעפ סע :טינ ןָאק ןוא ליד ןפא
 -ווערע יד ןוא ןליד ענעשאוועגסיוא-שירפ יד ןופ טייקטכַײפ יד ,יורטש
 -ראה רעד .לופ טלמעד זיא בוטש יד עכלעוו טימ ,סעכייר עקידכעסייפ
 רעזדנוא ןופ סנּפָאקוצ ענישטשָאר ןופ ךעייר רערעיוז רעד ,ליד רעט
 ןענָאמרעד ןוויוא-קאב ןרעטניה ךעלזַײמ ןופ ןעבארקש סָאד ,רעגעלעג
 רָאג-רָאג זיא ליד ןפא ןפָאלש עקיטציא סָאד זא ,רעדייסעק רימ
 ...סקידכעסיײּפ"װערע ןייק טינ

 ?ןברָאטשעג עמאמ ןַײד -- סעמע ןא עקאט ,עקמאיז --
 טימ לגנִיי א ,עקבייל רעוואכ ןַײמ לטנעוו ןרעטניה ןופ טגערפ סָאד

 ,רָאה עקידנעייטש ,עטראה טימ ןסקאוואב טכידעג ,ּפָאק ןקידכעלַײק א
 ,טשראב א יו

 םיא ףא ךיז טרעזייב -- !רענייא וד שטאקראמס ,ןַײז לָאז ליטש ---
 .ןפָאלש ,ךעבענ ,םימיוסעי יד זָאל ןוא ףָאּפ --- .ענַײז עמאמ יד ,עטאלז
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 רימ וצ ךיז טעילוט ,טנאה א ראפ ךימ טּפאכ לרעדורב רעגנִיי ןַײמ
 | :טעשטּפעש ןוא

 ןוא ךיז וצ םיא קירד ךיא --- ...עריומ בָאה ךיא ,עלעמאיז ,יוא ---
 ,ןָאק ךיא יוװ ,םיא ןקיוראב וצ ךיז ימאב

 ..דנאנעבלאז ךָאד ןפָאלש רימ !עלערעב ,טינ עריומ ןייק בָאה ---
 ...ךעסייּפ ווערע יו ?ליד ןפא ןפָאלש וצ טוג זיא'ס ,ָאיא

 -מייהמוא ,ענמוס ָאד זיא סעּפע !טסיירטעג טינ ךיא ןיב ןיילא רָאנ
 ...דמערפ ןוא ךעל

 ,"שייוועל רעד וצ ןייטשפוא ירפ ןגרָאמ,
 ףיז ליפרעד ךיא ,טרעקראפ .טינ ךימ ןקערש רעטרעוװ עקיזָאד יד

 ןיא זדנוא אב סָאװ ,ןעמעלא םעד וצ ,עייוועל רעד וצ ןטוכעמ רעצנאג א
 ,ךיז טוט בוטש

 ןשרעדניק ןטסעפ א טימ ןַײא ךיא ףָאלש ליפעג ןקיזָאד םעד טימ
 ,ףָאלש

 טכארבעגקירוצ ,ענעפָאלשראפ-בלאה ,זדנוא טָאה עמ ןעוו ,ירפרעדניא
 טימ ןעװעג לופ בוטש רעזדנוא ראפ סאג עצנאג יד ןיוש זיא ,םייחא
 ןוא ,עטימ עצראווש עקידייל יד ןענאטשעג זיא ריט רעד ראפ .ןשטנעמ
  ןסקאווראפ ןגיוא עמאס יד זיב ,לדִיי ןיילק א -- ןערבאק רעד לרעמש
 עטכידעג טימ ןוא דרָאב רעיורג-ץראווש רעטלזיײרקעג רעטכידעג א טימ
 קענאג ןופ לּפערט ןטשרע ןפא ןסעזעג זיא -- ,ןעמערב עטלזַײרקעג
 -רעמש טָאה רענייק ןכלעוו ןָא ,קעביצ ןַײז טעקּפיּפעג קיטליגכַײלג ןוא
 ץנאג ןַײז .םיוװיױטמָאי רעדָא םיסָאבאש ןדייס ,ןעזעג טינ לָאמנייק ןעל
 -ראב רעד ,ךיז ןליײא וצ סָאװ טינ בָאה'כ, :טקירדעגסיוא טָאה טלאטשעג
 ,.."ןפיולטנא טינ רימ ןופ טעוו ןענימ

 -אמ רענעברַאטשעג רעד ןָא ןסעגראפ ךיא בָאה ,ןעלרעמש ןעזרעד
 ןיימ טציירעג גנאל ןיוש טָאה ןיושראפ רעלופסעדיוס רעד טָא .ןעמ
 רעד יו טיג בוא רָאפ רימ ךיז טלעטש לרעמש :רעגַײנ ןשרעדניק
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 -עמ רעטנעָאנ א רָאג יו ,סעכָאּפאהלָאכעל ,זיא ,ןיילא סעווָאמאהכעלאמ
 וצ טינ עריומ ןייק טָאה לרעמש סָאװ ,ןיילא סָאד ןיוש .רענַיײז ןטוכ
 םיסיימ טימ עליפא ,טלייצרעד עמ קילדעוו ,ןוא םעליוסעב ןפא ןקיטכענ
 עלא ןופ שרעדנא זיא רע זא ,זַײװאב א זיא -- ,לביטשעראט ןיא
 ,ןשטנעמ

 -רעמש אב ןסייה ייז יװ ,*סעקטָאלּפ, --- ןעלעפייא ענעברַאטשעג

 - לָאמטּפָא ,עטָאּפאק ןַײז ןופ עלָאּפ ןיא םעליוסעב ןפא רע טגָארט -- ,ןעל

 ןעמיש יװ טָא ,עלָאּפ רעדעי ןיא *לקיטש/ ןייא וצ ,לָאמנייא ףא ייווצ וצ

 וצ רעדנאנאפ טגָארט ,ןאמ סנרעקעב-טיורב רעד עטאלז ,סעמאש רעד

 ,סיוא טקאב בַײװ ןַײז סָאװ ,טיורב סנבאל יד םיטאבעלאב
 .?סעקטָאלּפ; יד ןגעוו עסַײמ א עליפא סייוו ךיא

 טעילאמסעג טָאה טסָארפ רעד ןעוו ,גָאט ןקידרעטניוו א םענייא ןיא

 ,םענעקורט םעד ןטפולרעדניא טיירדעג טָאה טניוו רעקידנדיינש א ןוא

 געוו ןפא עלָאּפ ןיא *עקטָאלּפ, א טימ לרעמש זיא ,יינש ןקידנכעטש

 קנעש ןיא סענימ עשָאמ-עשָאי וצ ןיירא עגער ןייא ףא ,םעליוסעב םוצ

 גנאל יוזא ךיז טָאה לרעמש .סעטעריּפש לזעלג א טימ ךיז ןעמעראוורעד

 ,םענָאּפ א טימ רעקנעש א -- סענימ עשָאמ-עשָאי זיב ,"טמעראוועג;

 םיא טָאה -- ,רעטלע רעד ףא ןעיָאטסלָאט אב יװ ,ןעמערב ןוא דרָאב

 | ;טנָאמרעד
 ,ןייג וצ ריד טַײצ ,טכאנ דלאב ןיוש ,לרעמש ---

 .קנעש ןופ סיורא לרעמש זיא טירט עטסעפ ץנאג טינ טימ

 זיא עלָאּפ ןייא זא ,טּפאכעג ךיז רע טָאה ,םעליוסעב ןפא קידנעמוק

 ןופ געוו ןפא .יינש ןיא ץעגרע *עקטָאלּפ, יד ןרָאלראפ טָאה רע :קידייל

 ' ,םעליוסעב םוצ קנעש |

 ןיא םורא ןעייג סָאװ ,סעסַײמ עקיליורג ערעדנא ןוא עקיזָאד יד טָא ||

 ןופ ןָאק ךיא .קנאדעג ןַײמ טציא ןעמענראפ ,ןעלרעמש ןגעוו טָאטש

 ;דָאס םעד ןייגרעד ךיא ליוו ץלא ןופ רעמ .ןסַײרּפָא טינ ןגיוא יד םיא

 ?םיסיימ ראפ טינ עריומ ןייק סע רע טָאה יוזאיוו
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 סָאװ ,ןעיירשעג עקידלאווג ןוא רעמָאי ןקידעריומ ןופ ךורבסיוא ןא
 ןעקנאדעג ענַײמ ּפָא ןדנעוו ,ןיירא סאג ןיא בוטש ןופ סיורא ךיז ןסַײר
 סיורא טגָארט עמ סייב ,רעטסעווש ענַײמ יוזא ןגָאלק סָאד ,ןעלרעמש ןופ
 ןוא סעווכאּפ יד רעטנוא ּפאכ א ךימ טיג רעצעמע .בוטש ןופ עמאמ יד
 ןיוש ןציז סע ּוװ ,עקשזָארד רעטקאּפעג לופ א ןיא ןיירא ץעז א ךימ טיג
 ןרימזאפס ייז .רעטסעוװש עטשעלאכראפ ענַײמ טעשטרָאקעגפיונוצ
 ,סעמומ טימ  ,עקשזָארד רעטייווצ א ןיא .טלעוו יד ןַײא ןגייל ,ןשעלאכ
 ןייוו רענייא ךיא זיולב .?רעדורב רעגנִיי ןַײמ ןייוועג ןיא ךיז טייגראפ
 -יוק עלא טימ .לסיב א טינ ןייו ךיא סָאװ ,קידלוש ךיז ליפ ךיא .טינ
 ןגיוא עניימ ןופ רערט ןייא שטָאכ ןשטעווקוצסיורא ךיז ךיא רעטאמ סעכ
 ןַײמ ןופ רעסערג זיא ,ןרָאפ ןופ בָאה ךיא סָאװ ,עָאנאה יד .טינ ןָאק ןוא
 "רעטנוא ,ןרָאפ ןופ םאט םעד טסּוװעג זיולב ךיא בָאה טציא זיב ...ראצ
 רעד טימ ןּפאכ וצ קידנריקיזיר ,לרופ שרעיוּפ א רעטניה ךיז קידנעגנעה
 -עמע ןא יו ,עקשזָארד א ףא געוו ןטַײװ אזא ךיא רָאפ טציא ןוא ,שטַיב
 ,ךיז ןיא ןקיטשרעד טינ ןגינעגראפ םעד ןָאק ךיא ןוא ,רישזאסאּפ רעס

 ןרעטנַאלּפ סָאװ ,םירייואכ ענַײמ ןופ םענייא טּפאכ גיוא ןַײמ ןעוו
 .טינ ןּפיל עניימ ךיז ןעיצעצ ,עַײװעל רעד רעטניה םעליוא ןשיווצ ךיז
 ךיא ,אחא; :ןגָאז ייז ךיז טליו רימ ןוא לכיימש ןטיירב א ןיא קידנליו
 | *,!גייפ א --- ריא ןוא ,רָאפ
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 ןקילוואּפ ןופ גנודניוושראפ עלופסינמייהעג יד

 .עקמאיז -- ךיא .קילוװאּפ ןסייהעג טָאה ר
 -יולב ,קירָאהסקאלפ ןעוועג זיא קילוואּפ
 סָאװ ,לזענ א טגָאמראפ טָאה ןוא קיגיױא
 ןעװעג ןיב ךיא .ףורא טקוקעג טָאה
 לזענ ןַײמ ןוא ,קיגױא-ןיורב ,קירָאהלקנוט

 -ראפ ןַײז וצ טרעטשעג טינ זדנוא טָאה סָאד רָאנ ,ּפָארא טלטַײטעג טָאה
 ,רעדירב עכעלבַײל יו ןטייווצ ןטימ רענייא ןדנובראפ ןוא טּפינק

 ,רעדירב-ךלימ -- רעדירב ןעוועג עקאט רימ ןענייז ,טליוו ריא ביוא
 | ,גניליווצ א טאמיק -- ןגָאז ןָאק עמ

 ,טלמעד טקנוּפ .געט ענייא ןיא ,ןיינ .ןרָאי ענייא ןיא ןעוועג ןענַײז רימ
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 דעװָאקעל ןעקנורטעגסיוא ןבָאה טניירפ ענַײז טימ עטאט סקילוואּפ ןעוו
 -זעלג ןטאט ןַײמ וצ ןביוהעג ןדִיי ןעינימ א טָאה ,סעניטסערק סקילוואּפ
 "עג סָאװרָאנ םעד ,ךימ לָאז רע ,םיא ןשטנווועגוצ ןוא "םיאכעל, ךעל
 ,םיוויוט םיסיײמעלוא עּפוכעל ,עריוטעל ןַיז לדאגעמ ,ןטעלאמ

 סעיפאגא ןעוו ,טרובעג -- ןַיימ ןוא --- סקילוואּפ ךָאנ געט עטשרע יד
 -עג ךימ ןעמ טָאה ,ךלימ ליפוצ ןופ ןרָאװעג טראּפשעצ ןענַײז טסירב
 טינ :קילג א ןעוועג סע זיא ןעמאמ ןַײמ ראפ .יז ןגיווּפָא ריא וצ טכארב
 ראפ .ךימ ןעוװעדָאה וצ טַײצ טאהעג טָאה יז טינ ,ךלימ טאהעג טָאה יז
 ,עלופ עריא :גנורעטכַײלרעד עסיורג א ןעוועג סע זיא ,רעדיוו ,ןעיפאגא
 ּפָאק רעד שזא ,טלופרעביא ןוא ףַײטש ןעוועג ןענייז טסירב עקיטכעמ
 | ,סולפוצ-טולב ןופ טשיורעג ריא אב טָאה

 ךימ :טאהעג ביל רעמ טָאה עיפאגא ןעמעוו ,ןגָאז וצ ןעוועג רעווש
 ,ןקילזואּפ יצ

 ןיא ןדָאבעג ךַײלג ןדייב ,טסירב עריא ןופ טעװעדָאהעג ךַײלג ןדייב
 ןגָארטעגסיױרא ךַײלג ןדייב ,טלקיוועג ךַײלג ןדייב ,רעטלומ-שעוו רעד
 ערדלַאק ןייא ףא טגיילעגקעווא ,שטלקיוועגרעדנאנאפ ,ןוא ןטרָאג ןפא
 יד ןוא ענייא טלייטעגסיוא ךיַילג ןדייב ,םיוב ןקיצנייא םענופ ןטָאש ןיא
 ,ןלייט עכייו יד ןיא ךעלשטעּפ ןוא ןטַײקכעלטרעצ עקיבלעז

 עיפאגא טָאה ,ןברָאטשעג רעטעּפש רָאי עכעלטע זיא עמאמ יד ןעוו
 | ,ץוש ריא רעטנוא ךימ ןעמונעג ןצנאגניא

 -ָאװעי א רעביא ךיז ןסַײרעצ קילוואּפ ןוא ךיא ,ןריסאּפ טגעלפ'ס
 טינ עיפאגא טָאה --- ,זָאלג טרילַאק לקיטש א רעביא רעדָא ּפָאנק ןשינ
 ןראפ ןקילוואּפ ןָאטעג פאכ א רָאנ ,זיא רעקידלוש רעד רעוו ,טגערפעג
 ,טַײז א ןָא םיא טרעדַײלשעגּפָא ןוא רענלָאק

 .יױעקמאיז ןעדווירק ,רענייא וד לעציה ,ןבעג ריד לעוו ךיא --
 ןופ טיירב רעד רעביא רעבירא יז טַײרש גָאט ןיא לָאמ עכעלטע

 סעמאמ רעד ךָאנ זיא עכלעוו ,רעטסעוװש רערעטלע ןַײמ וצ סאג רעד
 :בוטש ןיא עטסָאבעלאב יד ןרָאװעג טיוט
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 -מעזָאּפ ןסע ןייג רע לָאז !ןעקמאיז רעהא רָאנ קיש ,אקשובויל --
 ,ענעטעמס טימ סעק

  םירק ןייק טינ ,ןא טנאה רעד ראפ םענ א ךימ יז טיג טכאנראפ

 ,ּפָאק ןלופ א ןָא רימ יז טפייז ,ןעיירשעג ענַײמ ןופ עליפא ךיז קידנבעג
 ענַימ ןופ ןשינעפיט עמאס יד וצ זיב רעגניפ עריא טימ ךיז טביילקראפ
 טָאה'ס סָאװ ,ץומש לסיב סָאד ייז ןופ קידנעלבארגסיורא ,ןרעיוא
 שטעכיוו ןטפייזעגנָא ןֵא טימ טבַײר ,גָאט ןראפ ןבילקעגנָא טרָאד ךיז
 -סיוא ןא ,םענייר א ,ןוא ,ינק יד רעביא זיב עטביוטשראפ ,סיפ ענַײמ
 ,ןפָאלש םייהא ּפָא ךימ יז טקיש ,םענעגָאװצעג

 ,טימרעד ןדירפוצ קירעביא טינ זיא עטאט רעד
 שעדאק רעַײנ א -- .רעטנוא רע טעשטרָאװ --- ?!עקמאיז ןַײמ; --

 | | ..!רעריא
 טינ רימ ףא טכער ריא טעװ עיפאגא :טינ רע ןָאק ךיז ןפלעה רָאנ

 -וואפ "לרעדורכ, ןַײמ ףא טכער ריא ןבעגּפָא טינ טעװ יז יוװ ,ןבעגּפָא
 סקושטראכאז יד ןוא רימ :טינ עטאט רעד ןָאק ריא טימ ךיז ןגירק .קיל
 -טָאטש יד יװ ,ןעייטש רעזַײה ערעזדנוא .םינייכש ןרָאי עמאק ןופ ןענַײז
 ןטימ טָאטש ןיא רָאפנַײרא עמאס םאב ןרעדנא םעד ןגעק סנייא ,ןרעיוט
 | ,טקארט רעקסיזרבָאב

 -פָא ןוא עטצעזענּפָארא ןא ,ענרומכ א ,עסיורג א -- בוטש רעזדנוא
 לסיב טצעל ןַײז ןיוש טבעלרעד סָאװ ,ןאמ רעטלא ןא יװ ,ענעזָאלעג
 ,סניילק א -- לביטש סקושטראכאז יד ;טקארט טַײז ןייא ןופ --- ,ןרָאי
 -- ,לגנִיי קידנכאל ,שירעפיטש א יװ ,סכעליירפ א ,סטכלאקעגּפָא-סַײװ א
 ,טקארט טַײז רעטייווצ רעד ןופ

 ,טלעוו א ןטלאהעג ןטייווצ ןופ רענייא ןבָאה םינייכש יד
 יירדנא ןגעו עטאט רעד טגָאז --- !רָאג זיב שטנעמ רעשיטַײל א --

 טינ סע רע טעוװ ,קעטנַאיאמ א ןעיױרטראפנָא םיא טסנָאק --- .ןקושטראכאז
 -נָאב א זיא ,רעדנָאב א טסליװ :רע טָאה טנעה ענעדלָאג ןוא .ןרירנָא
 ,רעילומ א רע זיא ,רעילומ א ,רעלסעט א ריד רע זיא ,רעלסעט א ,רעד
 ויא יירדנא -- ,ןבָארג םענורב א יצ ןקעד ךאד א ריא טפראד רעמָאט
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 רָאג סיוא רֶע טניפעג --- !טינ טאמיק טקנירט ןוא !רעטסַײמ א ץלא ףא
 ,סקושטראפאז עליימ ענעטלעז א

 --- .ןטאט ןגעוו ַײשּפָא סיורג טימ קושטראכאז טגָאז -- !אוודָאלדָאג
 ,ןעיניא ןא ןעװָאקלָאטסאר טינ יוזא ריד טעװ רענייק !שטנעמּפָאק א
 !אווָאלָאג .םיאכ יוװ ,עצייא עכיילג אזא ןבעג טינ ריד טעװ רענייק

 טינ ,ןגעווטסעדנופ ,םינייכש יד ןשיווצ זיא טַײקטנעַאנ עסיורג ןייק
 | .ןערוועג

 -עגאמ עקירעביא ןייק לָאמנייק סעראדנָאב ןדִיי טימ בָאה ךיא --
 ןַײז רימ אב ןיוש ןָאק סעווראקסיה א ראפ עשז סָאװ ,טאהעג טינ עסאמ
 םיא לעוו'כ -- .עטאט רעד טגָאז -- ?רעדנַאב םעד ןקושטראכאז טימ
 -מורא םיא טימ עיפָאסָאליפ סעזָאניּפס יצ ,ןשטייטראפ םאבמאר לקיטש א
 ?סָאװ ,ןסעומש

 -עג ןענַיז רימ יוװ .ןָא טינ ןטולכאל סע טייג ןקילוואּפ טימ רימ רָאנ
 ,גניליווצ א יװ ,רעדירב ןבילבראפ רימ ןענַײז יוזא ,רעדירב ןעוו

 טָאה ךימ :ןדיישעצ ןביױהעגנָא ןגעוו ערעזדנוא ךיז ןבָאה רָאי ףניפ וצ
 ןיא ןבעגעגּפָא -- סעווצימ ןוא עריוט ןופ ךָאי ןיא טנאּפשעגנייא ןעמ
 -עג :לגיופ רעיירפ א ןבילבראפ ,רעירפ יװ ,זיא קילוואּפ ןוא ,רעדייכ
 -עג ,ןסאג יד רעביא ןפָאלעגמורא ,ןביוט טגָאיעג ,טניה טימ ךיז טליּפש
 ,טסולג ץראה ןַײז סָאװ ,ןָאט

 ןרָאװעג רענעלק טינ ןופרעד זיא ערעזדנוא טפאשרעוואכ יד רָאנ
 קילואּפ רעדָא ןקילװאּפ וצ ךיא ףיול יוזא ,טונימ עַײרפ א רָאנ יװ
 | ,רימ וצ

 ןטרָאג סקושטראכאז רעטניה רעבירג-דמאז יד ןיא ךיז ןליּפש רימ
 | ,דָאס רעזדנוא ןיא רעדָא

 א בוטש רעזדנוא רעטניה טגיל םעליוסעב רענעפרָאװראפ א יװ
 רעמייבלּפע קילדנעצ ראּפ א ;דָאס רענערָאװעג-װערָאכ ,רעטזָאלרַאװראפ
 אב רעגניפ עקידסעטאמער יװ ,עטמירקעצ ןוא עטראדראפ ןגיײװצ טימ
 טכורפ ןייק גנאל ןיוש ןעגנערב סָאװ ,רעמייבנראב עכעלטע ;ענייקז א
 -דניורק ערעייז זיולב סָאװ ,רעמייכנדניל לייצ א -- ןקראפ םורא ;טינ
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 ןופ טפאז לסיב ןטצעל ןטימ ךיז קידנרענרעד ,לסיב א ךָאנ ןענירג ךעל
 דָאס ןטימניא לגרעב א ףא .ןעלצרָאװ עטנקירטעגסיוא בלאה ערעייז
 ,רענעטלָאּפשעצ רענוד א ןופ ,רעקיצנייא-ןייא ןא טרעדנוזעגּפָא טייטש
 -עגּפָא ענַײז ןופ רעווייק ןפא עווייצאמ א יװ ,במעד רעטליוהעגסיוא
 : ,םירייוואכ ענעברַאטש

 ןופ סיוא ךיז רימ ןטלאהאב ,םיוב םענופ ליוהסיוא םעד ןיא ,ָאד
 עדליו עכעלטנייפ סיוא ןריּפש רימ .זדנוא ףא ןרעיול סָאװ ,םינָאלזאג
 סעיסענ עכעלרעפעג ערעזדנוא ןיא טכענ יד ןעגנערבראפ ןוא םיטָאװש
 ,רעדלעוו ןוא סעירָאבדימ רעביא

 רעלכַײּפש ןסיורג רעזדנוא ןיא ךיז רימ ןביײלקראפ לָאמשרעדנא ןא
 -- ,עפעש רעקילַאמא רעד ןופ רעכייז א -- ןריט עטעװָאקעג יד טימ
 ןופ ךאד ןפא ףורא ןרעטעלק רימ רעדָא ,גנוטסעפ סלא זדנוא טניד סָאװ
 סָאװ ,ךאד-לדניש רעטלא רעייז א -- לאטש רעטליופעצ-בלאה רעזדנוא
 אב טרעװו רעכלעוו רעבָא ,ץכעזיומעג א יװ ןזָארג ןוא ךָאמ טימ טנירג
 -- טסענ-רעביור א ןיא רעדָא ץאלאּפ ןקיטכערּפ א ןיא טלדנאווראפ זדנוא
 ,טרעדָאפ ליּפש יד סָאװ ,ךיז טדנעוו סע

 -סעפ רימ ןעיוב ןטרָאג סקושטראכאז רעטניה רעבירג-דמאז יד ןיא
 -ןריקיזיר ,ןעגנאגכרוד עשידרערעטנוא ןוא ןלייה ןבָארג רימ .,ןעגנוט
 ,דמאז גראב םענעסירעגּפָא ןא רעטנוא ןרעוו וצ ןטָאשראפ קיד
 -ראכאז יד ןיוש ןבָאה ,םייהא ןעמוקעג טינ גנאל זיא קילוואּפ בוא |
 ;טסּוװעג סקושט

 .יקמאיז וא ןָא --
 רעד טָאה ,בוטש ןיא טעַײטסעג טינ געט עבלאה בָאה ךיא ןעוו

 ;טגערפעג ןדירפוצמוא עטאט
 עמאטסאנימ ?געט ענעצנאג ןלאפראפ רעכָאב רעד סע טרעוו ּוװ ---

 םיא ןופ טעװ סעלכאט רענייש א .סקושטראכאז יד אב רעדיוװ ןיוש
 ,ןדייר וצ סָאװ ָאטינ .ןרעוו

 םעד ןרעסומ וצ טייהנגעלעג יד טלעפראפ טינ לָאמנייק טָאה רע
 :?רעכָאב;
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 סָאװ ?קילװאּפ םעד אב געט ענעצנאג ןטרָאד וטסעיניה סָאװ ---|
 א ?ןגָאי ןביוט רעדָא ןביירטמורא טניה ?ןענרעלּפָא םיא ןופ וטסעוו
 ,רעכעה ןוא ןכַײלג ןַײז ךעלגניי טימ ןרעוואכ ךיז ףראד לגניי-רעדייכ
 -רעל סעּפע ןָאק עמ עכלעוו ןופ ,רעדניק עגשטעטאטס ,עשיטייל טימ
 ,סטוג ןענ

 ןופ לגניי רעסָאװ !לשָאמ א !"רעכעה ןוא ןכַײלג ןַײז ךעלגניי טימ,
 ןופ רעוו ?ןקילוואּפ טימ ןכַײלגראפ ךיז ןָאק "רעכעה ןוא ןכיילג ןַײמ,
 -יס ,סעקווָאלַאגָאנסארק ,סעשארגיט טימ קאלשנביוט אזא טגָאמראפ ייז
 -- ךעלעגייפ טימ ךעלעגַײטש ליפיוזא טָאה רעוו ?סענאמרוט ,סעקראז
 -סיוא ,קילוואּפ יו ,טוג יוזא ןָאק רעוו ?ןלָאגעשטש ,ןשזישט ,סעקיראנאק
 עדמערפ ןיא ןכירק ףא עירעב אזא זיא רעוו ?ןטסענ עשלגייפ ןקידייל
 ,סעצמעינ ןיא ,סעטנאלּפ ןיא טוג יוזא טליּפש רעוו ?לּפע ןסַײר רעדעס
 יוזא טמיווש רעוו ,דניוושעג יוזא טפיול רעוװ ?קילוװאּפ יו ,סעקבאב ןיא/

 ?קילוואּפ יוװ --- ,רעסאוו ןרעטנוא ןוא רעטפאלק ,סארב ,לָארק --- קנילפ
 יוזא ךיז טעװ רעוו ןוא פאלק א ןעגנאלרעד ןוא ןעמענוצ יוזא ןָאק רעוו
 טנוה ןַייז טימ ןוא ןקילוואּפ טימ ?קילוואּפ יװ ,רימ ראפ ןלעטשניַײא
 ,רע ןוא .טיג עריומ ןייק םענייק ראפ ךיא בָאה טַיז רעד אב ןאקלָאּפ
 | !"רעכעה ןוא ןכַײלג ןַײד ךעלגניי טימ, :רענַײמ עטאט רעד

 רֶע זא ,טגָאז ןיילא רע :ןטאט ןיײמ ןייטשראפ טינ לאלכיב ןָאק ךיא
 סָאװראפ .ןדִיי ערעדנא ייווצ ףא קושטראכאז ןייא ןטייבראפ טינ טעוװו !

 ןוא ןכַײלג ןַיימ; ךעלגניי סעּטע ףא ןקילוואּפ ןטַײבראפ ךיא ףראד עשז
 ?"רעכעה

 "אז וצ דעסעכסעלימג א ךָאנ רע טייג ,גנע טרעװ ןטאט םעד זא
 | | ,ןקושטראכ

 לָאמ ןייא רעדייא ,םיא אב לָאמ ןעצ ןעיײלטנא טשרעביל לעוו'כ --
 -ןוא ףניפ םעד ריד טגָארט רע -- .עטאט רעד טגָאז -- ,ןדִיי א אב
 ןופרעד טעװ םָאדָאנעב ןייק ןוא ,לדָאג דעװָאקעב ןגעקטנא רעקיצנאווצ
 ,ןסיוו טינ
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 -סעלימג רעד יװ ,קיטכיוו יוזא טקנוּפ ןטאט ןראפ זיא עטצעל סָאד
 -.עפוג דעסעכ

 ערעזדנוא ףא סענידראג עטעוועריצעג לָאמ ליפ ,ענעגיוצעגסיוא יד
 ןקידסעכִיי ןלעדייא םעד טלעו רעד ןופ ןלעטשראפ ןפראד רעטצנעפ
 + ,בוטש ןיא זדנוא אב גנאל ןיוש טשרעה סָאװ ,סעלאד

 ןיא ּפָאק רעד זא ,טסייוו יז .ןראנ טינ ריא טעװ ןעיפאגא רעבָא
 א -- עדלעז טניז, זא ןוא ,עמאמ יד ןעוועג זיא עקרעוטפוא יד ,בוטש
 -ערָא ,ךעבענ ,ייז ןעוועדיב ,ןברָאטשעג זיא --- ריא ןדיינאג ןקיטכיל
 עסַײמ ,ןַײרא טּפָא יז טגנערב דיירסיוא ןלעדייא ןא טימ ןוא ."עקנימ
 ןופ טשרע ןשראק רעלעט א ,ןטרָאג ריא ןופ סנירג לסיב א ,ענייכש
 ,ךלימרעיוז עקשעדאל א רעדָא ךלימ עטירבעג לּפעט א ,םיוב

 ,ןעקמאיז ןַײמ ראפ ,קענאווָאכיוװ ןַײמ ראפ ---|
 "ראק ךעלקעז רָאּפ א ןעיירדנא טימ ןיירא יז טקיש טסבראה ןיא

 ריא ןופ סעקערוב לקעז א ,טיורק ּפעק קילדנעצ עכעלטע ,לּפָאט
 - .רעטניוו ןבלאה א ףא זַײּפש --- ןטרָאג

 טסעוװ .ןטיירגנָא ךיז ףראד עמ .אקשובויל ,רעטניוו וצ טייג סע --
 ,עקעּפָאק עקירעביא ןא ןבָאה טסעוװ וד ןעוו ,לָאמ טייווצ א ןלָאצאב

 טקנאד רעטסעווש יד ,ליטש טצפיז ןוא ּפָא ךיז טרעק עטאט רעד
 רעיײרפ א ןלאפניירא טעוו'ס רָאנ יװ ,ןלָאצּפָא םעשעצרימ, וצ טגָאז ןוא
 לקיטש א טימ ןעיפאנא דעבאכעמ יז זיא לַײװרעד "...טנאה ןיא לבור
 "יימ עשידִיי ערעדנא טימ רעדָא עקשיק עטליפעג טימ ,שיפ עטליפעג
 ,ענייכש עסַײמ ךיוא --- םילָאכ

 .רעטסעווש רעד וצ יז טמוק ,דניק א קנארק טרעוו ןעיפאגא אב זא
 רָאנ ביג יג .עטנרעלעג א ךָאד טסיב וד !אקשובולָאג ,אקשובויל ---

 .ןעקטוינא ןַײמ טימ ךיז טוט עס סָאװ ,קוק א
 ןיא ןעקטוינא רעטסעװש יד טרימש טנאה רעטינעג א טימ ןוא

 א ןַײרא ריא טסיג ,לייא-רעפמאק טימ לרעּפרעק ריא טבַײר ,לזדלעה
 ,ןפלָאהעג טרעוו עקטוינא ןוא ,ליינציר לפעל
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 טַײז ריא ,םינייכש עטוג רָאנ טינ טַײז ריא ,אקשובויל ,טסרעה --

 ,מניירפ עטוג

 .צרעַײט ןוא םינייכש עטוג אראס ,ןעמעלא ןדנוא ףא רָאי אזא --

 .ןיוכלאב ןייק טינ רעטסעוװש יד טביילב --- !טַײז ריא ןשטנעמ

 טימ ענייא ייז ןענַײו ןדירפוצ יוזא -- ךיז ןשוקעצ סענייכש יד

 .רעטייווצ רעד

 יירדנא ,ענַייז ןרעטלע יד ןבָאה ,ןרָאװעג םעלענ זיא קילוואּפ ןעוו
 ערעטלע יד יװ ,ךיז טקיורמואב יוזא טינ ,קושטראכאז עיפאגא ןוא
 .עטאט רעד רעטעּפש ןוא עניימ רעטסעווש

 ריא ןופ ריט רעד ראפ סיורא עיפאגא זיא טנוװָא ןיא ןעצ רעגייזא

 ;ןָאטעג ףור א סאג רעד ןופ טיירב רעד רעביא ןוא בוטש
 | !קיל-וואּפ ,ייג םייחא !קילוואּפ ,א !קילוואּפ --
 -צנעפ םענעפָא ןכרוד ּפָאק םעד טקעטשעגסיורא טָאה רעטסעווש יד

 :ןעירשעגקירוצ ןוא רעט
 ?עיפאגא ,ָאטינ זדנוא אב זיא קילוואּפ --

 ןיא ּפָאק םעד טלעטשעגניירא עיפאגא טָאה רעטעּפש ָאש עבלאה א
 ןָאטעג גערפ א ןוא בוטש רעזדנוא ןופ ריט רעד

 | ?ןקילוואּפ ןעזעג טינ --

 בָאה ןָא טלמעד ןופ .קיטימ ךָאנ ןעוועג ָאד זיא רע ,עיפאגא ,ןיינ --
 ,ןעזעג טינ םיא ךיא

 | ?םייה רעד ןיא זיא עקמאיז ןוא --
 טנייה רע זיא סעּפע .םייה רעד ןיא קיטימכָאנ ןצנאג םעד ,ָאי --

 ,סָאװ יצ ,ןעמעלא טימ טינ .עקָאװק א יװ ,ןעגנאגעגמוא גָאט ןצנאג םעד
 ,טעב ןיא ךיז ןבילקראפ טנוװָא רָאנ

 לעװ ךיא ?ןעמוקניהא טנַאקעג קאדַײל ןַײמ סע טָאה עשז ּוװ --
 | ,קאיסָאב םעד ,ןבעג ןיוש םיא
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 טגָאזעגסױרא רעטסעװש יד טָאה -- ?טעשזדנָאלבראפ רעשפע --
 | ,ערָאשאה א

 םורא לַײמ יירד ןוא טָאטש ןיא ךָאל אזא ָאטינ ?טעשזדנָאלבראפ ---
 ,םאטסאנימ ,ךיז טבַײרט .ןעוועגסיוא טינ ןיוש זיא קילוואּפ ּוװ ,טָאטש
 ,םייהא ןעמוק רָאנ רע לָאז ,טראוו .לעציה רעד ,ערוועכ טימ םורא ץעגרע
 | ,ןטניה ןלופ א ןטישנָא עטאט רעד ןיוש םיא טעוו

 רעד ראפ סיורא יז זיא ,ןפָאלש ןעגנאגעג זיא רעטסעווש יד רעדייא
 | ןָאטעג ףור א ןוא ריט

 ?ןעמוקעג זיא קילוואּפ !עיפאגא ,א ,עיפאגא --
 .ָאטינ ץלא ךָאנ ,אקשובויל ,ןיינ ---
 דלאב ןיוש ?טעּפש יוזא ןַײז סע רע ןָאק ּוװ !רימ זיא ייוו ,יֹוא ---

 ,טגָאזעג ורמוא סיורג טימ רעטסעווש יד טָאה -- ,טכאנ עבלאה
 :טקיוראב יז טָאה עיפאגא
 רעד וצ ןפָאלעגקעװא עדאווא .ןעמענ טינ םיא טעװ לויט רעד --

 .עװָארטסָא ףא עיסָארפ עמומ
 רעטסעווש יד טָאה -- ,םיא ןָאט ךוז א ,ןגעווטסעדנופ ,טפראדעג ---

 | ,ךיז ןקיוראב טנַאקעג טינ ץלא
 ,טפָאלש יירדנא ?טכאנ עבלאה םוא ןכוז ןייג םיא סע טעװ רעוו --

 ייטש ךיא סָאװ םיוק זא ,גָאט ןראפ טרעטאמעגנָא יוזא ךיז בָאה ךיא ןוא
 .עבויל ,טכאנ עטוג א .ןַײז ץנאג טעוװ רע ,עשָאקשינ ,סיפ יד ףא

 ,עיפאגא ,טכאנ עטוג א --
 ןטימ ורמוא ריא טלײטעג עביל טָאה -- ףענַײז ןשטנעמ סָאװ --

 טגיילעג .ןרא ןבייהנָא יז סע לָאז ןוא ,דניק א ןרָאװעג ןלאפראפ --- .ןטאט
 .ןעמ טניימ ייז טינ יו ,ןפָאלש ךיז

 -רעד עטאט רעד טָאה -- !לעָאּפסינ קראטש ריד ןרעוו ייז ,טָא ---
 ,דניק א רעביא ךיז ןעלסיירט ייז ,וטסניימ סָאװ --- .ןפיוא ןַײז ףא טרעלק
 ?ןדִיי יו

 ,עלילָאכ ,ךָאד ןָאק עמ ...טכאנ עבלאה ...טינ טרעוו דניק א רעבָא ---
 .ןקיוראב ךיז טנָאקעג טינ ץלא רעטסעווש יד טָאה --- !ּפָארא ןעניז ןופ
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 | ,קילוואּפ ןַײד ,ןַײז ץנאג טצוו רע !ףָאלש ,ןיוש ףָאלש --+
 יז טָאה ,ןדָאל יד ןענעפע סיורא גָאטראפ זיא רעטסעווש יד ןעוו

 ךָאנ .עמייהעב יד ןקלָאמעג טָאה יז ,סיפ יד ףא ןעיפאנא ןֿפָארטעג ןיוש
 ;ןָאטעג גערפ א רעטסעווש יד טָאה ןגרָאמ-טוג ןראפ

 ?קילוואּפ ןעמוקעג --
 עמומ רעד אב טקיטכענעגראפ עדאווא .ָאטינ ץלא ךָאנ ,עבויל ,ןיינ --

 -טנעעג קִיור ,ןקלעמ וצ קידנרעהפוא טינ ,שיפאגא טָאה -- ,עװָארטסָא ףא
 | ,טרעפ
 לסיב א ןעזעג ריא'ט ,ריוועג רעוו ,עיפאגא ,רעבירא ייג ָאט ---|
 יז סע לָאז ןוא ,ָאטינ זיא דניק א זא ,סעלסעמ א דלאב ןיוש !ןשטנעמ
 -רָאפ ריא ,שטנעמ רענעגייא ןא יװ ,רעטסעווש יד טָאה -- !ןרא שטָאכ
 . ,ןפרָאװעג

 ,עיפאגא טָאה -- !טסיב וד שטנעמ רענדָאמ אראס ,עבויל ,יוא --
 -סעווש רעד וצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא ,ןקלעמ .סָאד קידנסיירעביא טינ
 םעד ןענעמרָאקנָא ףראד ךיא ,עמייהעב יד ןקלעמ ףראד ךיא -- .רעט
 ןשטגעמ בוטש א ראפ ןטיירגוצ ףראד ךיא ,ךעלמירייזאכ יד טימ רעזאכ
 ךיא שזא -- טעברא טימ טנעה עלופ ,ןטרָאג םעד ןטעי ףראד ךיא ,ןסע
 יירדנא !ןקילוואּפ ןכוז ןייג ןוא ןזָאלרעביא ץלא סע ךיא לָאז ,ןסירעצ רעוו -

 ,גנאג ןייא ןיא ,ןיוש רע טעװ ,עָארטסָא ףא ןַײז .ייסיווייס דלאב ףראד
 | .עמומ רעד וצ ןטערטּפָא

 ךיוא םיא טָאה רענייק .ןעוועג טינ ןעמומ רעד אב זיא קילוואּפ רעבָא
 קאינזערעב ןיא ,ךַײט םאב טכוזעג םיא טָאה עמ .טָאטש ןיא ןעזעג טינ
 ץלא --- קינליהָאמ ןטלא ןפא ,רעבירג-דמאז יד ןיא ,טָאטש ןרעטניה
 ןענאקלָאפ טימ ךיז ןביײלקראפ וצ טאהעג ביל טָאה קילוואּפ וװ ,רעטרע
 ןףיירא רעסאוו ןיא יו זיא קילוואּפ ,קילוואּפ ָאטינ -- ,געט עצנאג ףא

 -וואּפ ?ןקילוואּפ ןעזעג טינ טסָאה ?קילוואּפ זיא ּוװ ,טינ טסייוו וד ---
 סעגארפ עכלעזא טימ --- ?טייג רע ןיהּוװ ,טגָאזעג טינ ריד טָאה קיל
 ,עטאט רעד ,עיפאגא ןענאטשעגוצ ,לָאמ ןטנעצ םוצ ןיוש ,רימ וצ ןענַײז
 ,רעטסעווש יד
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 ...ןעזעג טינ ןקילוואּפ בָאה'כ ...זיא קילוואּפ ּוװ ,טינ סייוו ךיא ,ןיינ --+
 ...קיטימ ךָאנ ןטכענ :ןעזעג םיא לָאמ ןייא זיולב ..ןעזעג םיא בָאה'כ ,ָאי

 -עשט ...ןרָאװעג טיור טינ רָאג ןיב'כ ...ןעזעג טינ םיא ךיא בָאה רעמ ,ןיינ

 .?טעּפָא רימ ןופ ךיז טעּפ

 -אמָאר ןייק רעטעפ םוצ ןזָאלעגקעװא טינ לָאמא ךיז רע טָאה יצ --

 .ערָאשאה א טגָאזעגסיױורא עטאט סקילוואּפ טָאה -- ?לעציה רעד ,עקווָאנ

 רעטסעווש יד טָאה -- !שטינאוויא יירדנא ,סעּפע ריא טדער סָאװ ---

 ןעצ ראפ ןזָאלקעװא ךיז ןיילא טעװ דניק קירָאיטכא ןא -- ,טעניײטעג

 ,ןלאפנייא ןָאק ךַײא סָאװ !עקווָאנאמָאר ןייק שזא טסרָאיוװ

 ןדליו םעד ראפ !טסרָאיװ ןעצ --- ןקילוואּפ ראפ ךאז עסיורג א --

 .ןיילק וצ טינ ךאז ןייק זיא גנוי

 ךָאנ זיא ןקילוואּפ ןופ ןוא ,גָאט ןבלאה ךָאנ קיטש א ןיוש ןעוועג

 .ןעוועג טינ רוּפש ןייק ץלא
 זיא רעקיורמוא ךָאנ .קַיורמוא ןרעוו ןביוהעגנָא ןבָאה סקושטראכאז יד

 זדנוא ןעז וצ ןעוועג טניווועג יוזא זיא יז .עניימ רעטסעווש יד ןעוועג

 טָאה ,ןרָאװעג טינ זיא קילוואּפ ןעוו ,טציא זא ,ןעמאזוצ קידנעטש ןדייב

 ,ןיילא רימ ןופ טלעפ סעּפע זא טכאדעג ריא ךיז

 - ,ורמוא ןופ םינָאמיס ןזַײװסיױרא ןביוהעגנָא טָאה עטאט רעד עליפא

 עוועטנורג א טפראדעג םענורב םעד ,ךַײט ןיא ןכוז טפראדעג ---

 -עלאמ .ןָאט קוק א רעבירג-דמאז יד ןיא -- ,טעצייעג רע טָאה -- ,ןָאט

 ,ןריסאּפ ןָאק דניק א טימ סָאװ
 -טכא ןא ןרָאװעג ןלאפראפ זיא ןקושטראכאז יירדנא אב זא ,עידעי יד

 .טָאטש רעד רעביא טיירּפשראפ לענש לַײװרעד ךיז טָאה ,לגנַיי קירָאי

 -נָא ןבָאה עװָארטסָא דאסָאּפ ןקיטָאטשַײב םענופ סעצנאיוָארטסָא יד

 ,טאלג טינ ָאד זיא סעּפע זא ,ןעלמרומרעטנוא ןביוהעג

 ןבָאה סָאװ ,סעצנאיווָארטסָא סעקּפוק טלמאזעג ךיז ןבָאה קראמ ןיא

 ,ןשטנעמ ןענופעג ךיז ןבָאה סע .ןטַײז עלא ןופ גנוריסאּפ יד טדערעגמורא

 טימ דָיי א סעּפע יו ,ןעזעג ןטכענ ןבָאה ייז זא ,טנָאמרעד ךיז ןבָאה עכלעוו

 -ראּפ א סעּפע .לטנעה א ראפ לגנַיי קידנענייוו א טריפעג טָאה דרָאב א
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 טָאה סיפ עסעוורָאב ףא סעבארקש ןיא ןוא לדרעב"עשטָאילק א טימ ןיוש
 ערעדנא ...עכסאּפ רעשידִיי רעד וצ ךָאנ זיא'ס טַײװ יװ ,ןסיוו טלָאװעג
 -טסירק ענערָאװעג ןלאפראפ ןגעוו סעסַײמ ןלייצרעד וצ טסּוװעג ןבָאה
 א ףא עטעדרָאמרעד ןרָאװעג ןענופעג רעכאנ ןענַײז סָאװ ,רעדניק עכעל
 ,ןפיוא ןלופסינמייהעג

 טלעטשענּפָא עלַײװ עדעי טָאה עיניוב רעד ןופ ַאקנעזרָאב סאראט
 -לאמש ןפא ךעלגייא עטעוועמאילראפ יד קידנערומשז ,ןוא ןדִיי רעדנא ןא
 ;טגערפעג עטאוועמאט טשרעמיולק ,םענָאּפ ןקיצ

 ?קילוואּפ קָאנאצאּפ איסוויד עידה ,שעיאדעיוו עינ יקאט יט ישט --
 --- ,ןדִיי יד ראפ טרעפטנעעג ערעדנא ןבָאה --- !ןגָאז ריד ןלעוו ייז ---

 זָאוו --- סעדכא זיא ייז אב
 "עג ןעניושראּפ ענעדיישראפ ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה ןקושטראכאז וצ

 | :ןרעװ עריווו
 ?לגנִיי ןַײד ךיז ןענופעג טינ ךָאנ --
 ,רעבעגעצייא ןענופעג ךיז ןבָאה --- ,ןכוז טפראדעג ןדִיי אב --
 ,ןסיוו ףראד רע ,םענַײד ןכָאש םעד גערפ --
 ,ןסקאוועג זיא בוטש סקושטראכאז םורא עקירעגַײנ לָאצ יד
 ,ןבירטעג רעזייב טימ ייז טָאה עיפאגא
 טעז !ןבילקעגנָא ךיז טָאה ָאד סָאװ ,ןיומאה םעד ןָא רָאנ טקוק --

 ,ןשימ ךיז יז טעּב עמ !ןביוהעגפוא ָאד ןבָאה ייז סָאװ ,למוט םעד רָאנ
 ךיז טעװ עמ .ןעמוקעג טַײז ריא ןענאוונופ ,טייג ,טייג .ןדעיַאמראד יד
 ,ךַיא ןָא ןייגאב זיא-טינ-יוו ןיוש

 -ָארטסָא סעקּפוק עטלמאזראפ יד ןדיײמסיױא טימאב ךיז ןבָאה ןדִיי
 -יילג טינ טלָאװ יצ ,ךיז ןשיווצ טוועשייעג ךיז ןבָאה רעמערק :סעצנאיוו
 -עג זיא ורמוא ןא .רעִירפ לסיב א ןעמָארק יד טנַײה ןסילש ןעוועג רעכ
 ,טָאטש רעד רעביא ןעגנאה

 ןא ךיז םיטאבעלאב עכעלטע ןעמוקעג ןטאט םוצ ןענייז טכאנראפ
 ,ןטלאה עצייא

 ?טָאטש ןיא ךיז טוט עס סָאװ ,םיאכ בער ,טרעהעג ---
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 ףיא .ןעוועג טינ סאג ןיא טנַײה ןיב'כ ?טָאטש ןיא ךיז טוט סָאװ --
 .סעּפע ךיז טלמוט ,סקושטראכאז יד םורא ,ָאד ,עז

 טלָאװ ריא !סקושטראכאז יד םורא ,םִיאכ בער ,ריא טדער סָאװ --

 :טרעה עמ רָאנ ןוא ..ךעלדער םוטעמוא !ךיז סוט קראמ ןיא סָאװ ,ןעז

 יו ,ןעזעג ןבָאה סָאװ ,סעדייא ןיוש ןאראפ ..,דניק ךעלטסירק א ..ןדִיי
 ..ןקידגענייוו א ןקילוואּפ טפעלשעג טָאה דַיי א

 טָאה ,ןעמ טגָאז ,טנַאּפארעפ ײרעיָאטַארּפ ,רָאבָאס ןופ ךעלאג רעד --

 -ליהָאמ ןקסריטסאנָאמ ןפא ןייג ןיומאה םעד ןפורעג רעטסיולק ןיא טנַײה

 "ןטקינַײּפראפ ןדִיי ןופע םעד ןופ רעווייק ןפא עליפט א ןטכירּפָא קינ
 .?ָאלירוװואג ןקילייה

 ןקיש ךיז טםבַײלק ,ןעמ טסעומש ,ריטסאנָאמ ןופ רָאירּפ רעד ---

 גוצ:ץיירק א וצ םירעיופ יד ןפור רעפרעד עקימורא יד ןיא םיכילש

 ךיז ןָאק גוצ-ץיירק אזא סָאװ טימ ,טסייוו טָאג .קיטנוז ןקידנעמוק םעד

 | | ...ןקידנע
 -פונָא רעטסימכאוו רעקטמראדנאשז ישראטס רעד זא ,טגָאז עמ --

 .ןעיניא םעד ןגעוו גנושרָאפסיױא עליטש א ןביוהעגנָא ןיוש טָאה וועיר

 טפיול ןירוטאב וואטסירּפ רעד רָאנ ,וועִירפונָא יו וועירּפונָא ---

 רערעדעי טָאה -- ,עינאווילָאּפ ףא טנוה א יװ ,טרעטשינ ןוא םורא ןיוש

 .סַײיג סעּפע ןבעגעגוצ

 ןכיײלג א טימ דַיי א ךָאד טַײז ריא ?םיאכ בער ,ריא טגָאז סָאוװ זיא ---

 ?ןָאט ןעמ ףראד ,ריא טנכער ,סָאװ ,ּפָאק

 ,ריא טניימ יוװ ?ךיז ןשימ סינ רעכַײלג ,רעשפע ,רעדָא ןכוז ןפלעה ---

 : | ?םיאכ בער

 ךיז טָאה ןוא ןפיוה ןיא לדרעב סָאד ןעמונעגניירא טָאה עטאט רעד

 ראפ זיולב טינ ןרָאװעג קיורמוא ,קיטנָאק ,רע זיא טציא .טכארטראפ

 | / .ןדַיי טָאטש רעד ראפ ,ןיילא ךיז ראפ רָאנ ,ןקילוואּפ

 "עגנייא רע סָאה -- ..סעשָאלאכ ןרעוו ןָא טבייה עטסיימ יד ,ָאי -

 ןעוועג וועשאיעמ יוװ ךיז רע טָאה --- ?ןכוז ןפלעה ןדִיי ןלָאז יצ --- .טמיטש

 ,ןעגנאגעג ןרָאלראפ רע זיא ןדִיי ןשיווצ טינ .ןיינ --- .ןיילא ךיז טימ
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 ,רעכיז ריא טַײז סָאװ טימ םערָאװ .ןעניפעג םיא ןפראד ןדִיי טינ ןוא
 ןפרָאװעגרעטנוא ןוא ןקָארשרעד ךיז ןבָאה רימ זא ,ןגָאז טינ ןלעוװ ייז זא
 ?םיא

 טראוורעד ייז ןופ טלָאװ רע יװ ,ןדִיי יד ףא טקוקעג ןוא טגָאזעגּפָא
 ,עגארפ רעטלעטשעג רעד ףא רעפטנע ןא

 -עד א ןּפאלק רעשפע ?םיאכ בער ,טרָאפ ןעמ טוט עשז סָאװ זיא --
 ,,?רָאטאנרעבוג םעד שעּפ

 טימ ןעוועג וועשאיעמ ךיז עלַײװ א לָאמארעדיוו טָאה עטאט רעד
 :רעטסעװש יד ןָאטעג ףור א רעכאנ ןוא לדרעב ןַײז

 גָאז !ףקושטראכאז ןַײרא ףור א ,סעוואקישט ףא ,רָאנ ביג ,עביל --
 | ,עקנילַײוו ןייא ףא :םיא

 יירדנא זיא ,ןשטנעמ עדמערפ עכעלטע בוטש ןיא ודנוא אב ןעזרעד
 טקעטשראפ ןוא טלקיוועגפיוגוצ ,לעװש ןפא ןייטש ןבילבעג רעכיזמוא
 ןרעביא טנאה רעד טימ ןָאטעג ריפ א ןוא לטראג ןרעטניה ךעטראפ םעד
 םיא אב טקעטשעג ןבָאה סָאװ ,סעקשזורטס יד קידנקיניירסיױא ,ּפָאק
 ,רָאה יד ןיא

 .ןטעבראפ םיא עטאט רעד טָאה -- !שטינאוויא יירדנא ,ץיז --
 עקנילַײװ א ףא ךיז ןרימ ,ונ .סָאבעלאב ,טינ טַײצ ןייק ןבָאה רימ ---

 | ?שטימארבא םיאכ ,ןגָאז סעּפע וטסעװ סָאװ .ןצעזוצ
 רעק א עטאט רעד טָאה -- ,שטינאוויא יירדנא ,רָאנ רימ גָאז -- |
 ץלא ךָאנ ?ןקילוואּפ ןַיד ךעיוקימ ךיז טרעה סָאװ --- ,םיא וצ ךיז ןָאטעג
 | ?ןענופעג טינ

 טימ רעמ יירדנא טָאה -- ?ןעניפעג ,דעש םעד ,םיא וטסעוו ווו ---
 | ,טרעפטנעעג ורמוא טימ יו סָארדראפ

 ןפלעה יז לָאז ,ייצילַאּפ רעד ןדלעמ טסלָאז ,טגָאזעג טלָאװ'כ --
 ,ןטארעג עטאט רעד טָאה -- ,םיא ןכוז

 ןצ יורטוצ סיורג ןייק יירדנא טָאה ,קלָאפ ןופ ןשטנעמ וװָארסָאד יו
 ,טראוורעד טינ ריא ןופ סטוג ןייק ןוא טאהעג טינ ייצילָאּפ רעד
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 --- .טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א רע טָאה -- !וכאיל ק ךיא ונא --
 ךָאנ ךיד טעװ יז ,ײצילָאּפ רעד טימ ,ריא טימ ךיז ןבייהנָא טינ רעסעב
 ,ןעניפעג ןיילא זיא-טינ-יוו ןיוש ךיז ט'רע ,ןרעטנָאלּפראפ
 -- ,טרעפטנעעג טמיטשאבמוא עטאט רעד טָאה --- ,יירדנא ,ָאי ---=|

 ןשטנעמ ערעטצניפ ...ךיז טלמוט ,ךימ וטסייטשראפ ,טָאטש ןיא רעבָא
 עכעלרעפעג -- ןגָאז ןַאק עמ ,ןעגנאלק עשיראנ יילרעלא ןטיירּפשראפ
 ...סעסַײמ

 -סאמ ךיַילג ,קידנעטש יװ ,יירדנא טָאה -- ,קיטכיר ךיוא זיא סָאד --
 רענייא סעּפע ןייג וצ טנַײה רימ וצ טמוק סע -- .ןטאט ןטימ ןעוועג םיק
 -ייוואכ סקילוואּפ ןעוועג ןענייז רעוװ :ןגערפסיוא ךימ טמענ ןוא לעציה א
 ,ןרָאװעג טינ זיא רע רעדייא ,טליּפשעג ךיז רע טָאה ןעמעוו טימ ,םיר
 ךיז רע לָאז ,ךיא גָאז ,ןעמעוו טימ .סעגארפ עשיראנ טנזיוט ךָאנ ןוא
 רעד זיא ,ןסיוו רע ליוװ ,רעװ .ןעקמאיז טימ -- לָאמעלא יו ?ןליּפש
 גָאז ,ייז טסעוו ,לגנִיי סמיאכ ןכָאש ןיײמ ,ךיא גָאז ,עקמאיז אד ?עקמאיז
 טימ ןקילוואּפ ןַײמ -- ןדיישעצ טינ טלעוו רעד ןיא ךאז ןייק ראפ ,ךיא
 ,וד זא ,םִיאכ ,ריד ףא דאשכ טינ ךיא בָאה יצ :ךימ רע טגערפ .ןעקמאיז
 םעד ןופ עגארפ עקיזָאד יד --- .ןקילוואּפ ןַיײמ טראנראפ טסָאה ,סע טסייה
 ,ריא ןָא ךיז קידנענָאמרעד זא ,שימָאק יוזא ןעיירדנא סיוא טעז "קאלש.
 ןָא ךאיל יֵאק אנ א -- ,לכיימש ןטיירב א ןיא ןּפיל ענַײז ךיז ןעיצעצ
 ,ןקיטעז וצ רעלַײמ ףניפ ענעגייא טָאה רע .ךיא גָאז --- ?איסלאד ומאי
 רעדיוו טזַײװאב יירדנא -- !?ןעמענקעווא םעניימ רימ אב ךָאנ רע טעוו
 ןשטנעמ ,שטימארבא םִיאכ ,סע זיא יוזא טָא -- .ןייצ עטנוזעג ליומ לופ א
 | ...ןָאט וצ סָאװ טינ ןבָאה

 -ימט סיירדנא ןופ .רעביא ךיז ןקוק ןדִיי עקירעביא יד ןוא עטאט רעד
 רע יװ ,טעשָאּפ יוזא טינ זיא'ס זא ,רָאלק ייז זיא דייר עקידסעמ
 | ,טניימ

 ףא טנאה א טגיילעגפורא עטאט רעד טָאה --- ,יירדנא ,לאלקאה --
 א ןָא טעברא ערעדנא עלא ןגיילקעווא טספראד וד --- ,לסקא סנכָאש ןַײז
 םיא טסעוו וד ביוא ןוא .ןקילוואּפ ןכוז קירעהעג יוװ ןעמענ ךיז ןוא טייז
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 טעװ סָאד ,ײצילָאּפ רעד ןדלעמ וטספראד ,ןעניפעג טינ ירפ ןגרָאמ זיב
 ,ןעמעלא זדנוא ראפ יא ,ריד ראפ יא רעכַײלג ןַײז

 ,גָאט ןבלאה א ןרעטאּפ ןזומ ןיוש ןרימ .שטימארבא םיאכ ,טוג --
 טרעהעגוצ ןוא לקניוו א ןיא ןסעזעג ךיא ןיב ,לזיימ א יו ,טעייטראפ

 -ראפ טינ יונעג ךיא בָאה ,ךיז טלדנאה סע סָאװ ןגעוו .ןסעומש יד וצ ךיז
 םורא ערעדנא עלא ןוא עטאט רעד זא ,ןעזעג בָאה ךיא רָאנ ,ןענאטש
 ןופ ןביוהעג ךימ טָאה סע ןוא ,ןקָארשרעד יװ ןוא קיורמוא ןענייז םיא
 ,טרָא

 ןופ דָאס םעד טסּוװעג רענייא זיולב טָאה טָאטש רעצנאג רעד ןיא
 ןַײז וצ ףעטוש ןוא רעוואכ רעטסעב ןַײז ,ךיא --- גנונירטנא סקילוואּפ
 ךיז ךיא גָארט גָאט ןטייווצ םעד ןיוש .גנודניוושראפ רעלופסינמייהעג
 טרעטאמ רע ,ךימ טקינַײּפ רע .ןצראה ןיא דָאס ןסיורג םעד טימ םורא
 -עג יד ןקעדוצפוא גנאלראפ םעד ןופ טראּפשעצ רעוו ךיא שעמאמ ,ךימ
 ןוא שינעכוז רעד וצ ףָאס א ןכאמ רימ ךיז טליוו ,ןעמעלא ץוכא .סינמייה
 יו רעבָא .טּפאכעגמורא ןעמעלא ,עז ךיא יװ ,טָאה סָאװ ,ורמוא םעד וצ
 רימ טָאה קילוואּפ ןוא ,ןבעגסיורא טינ ןעמ רָאט רעוואכ א ?ךיא ןָאק
 ףימ טימ רע טעװ ,טינ זא ,ןגָאזסיױא טינ םענייק לָאז ךיא ,טגָאזעגנָא
 .,ןליּפש טינ רעמ לָאמנייק

 ךימ טָאה עטאט רעד .ןָאטעג עפירקס א טָאה רימ רעטנוא לוטש רעד
 ןָאטעג ףור א ןוא טקרעמאב

 ,עקמאיז ,רעהא רָאנ םוק ---
 רעד זא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ ,ןרעטיצ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה ינק יד

 טסווואב זיא רימ סָאװ ,ץלא םענָאּפ ןיימ ןופ טנעײלעגּפָארא טָאה עטאט
 ,ןקילוואּפ ןגעוו

 ןוא שיט םוצ טרעטנעענרעד ךיז ךיא בָאה טירט ערעכיזמוא טימ
 ,ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ ןייטש ןבילבעג

 ןיק ןראפ ןעמונעגנָא ךימ טָאה עטאט רעד --- ,עקמאיז ,רָאנ גָאז ---
 -וואּפ ריד טָאה רעשפע ,רָאנ ךיז ןָאמרעד -- ,ּפָאק ןַײמ ןביוהעגפוא ןוא
 ?ןייג ךיז רע טבַײלק ןיהּוװ רעדָא ןָאט טייג רע סָאװ ,טגָאזעג קיל
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 ,םענָאּפ ןיא ןטַײב ןעמונעג רימ ךיז ןבָאה ןבראפ יד
 "שווש ןַײמ ךיז טָאה --- !טיוט ןוא טיור טרעוו רע יװ ,עז ,רָאנ עז --

 גָאז ,ןיוש גָאז .סעּפע טסייוו רע זא ,שרעדנא טינ -- .טשימעגניירא רעטס
 ?זיא קילוואּפ וו ,טסייוו וד :רעכיג

 . -יירטעג עשרעוואכ ןַײמ ןוא ,סיורג וצ ןעוועג זיא גנוגנערטשנָא יד
 ,טצאלּפעג טָאה טַײק

 ךיז ךיא בָאה -- ...ןגָא-ָאלש ךימיט עטאט רעד ,עריומ בָאה'כ ,יוא --
 ,טעווערעצ

 -- .טקִיוראב ךימ עטאט רעד טָאה -- ,ןעּפעשט טינ ךיד לעוו'כ ---
 ,וטסייוו סָאװ ,רעכיג ,ןיוש גָאז

 ..סעמראוו ךָאנ ..ןטכע-ענ ..!וה-וא ,קידלוש טינ ןיב ךיא ...ךיא --
 דָאס ןיא ןשטיוועקנאילאמ וצ ןייג טדערעגנַײא ךימ קילוואּפ טָאה ...וה-וא
 -נאילאמ -- .ןעּפילכ ןייא ןיא ןטלאהעג ךיא בָאה --- ..,וה"והמ ,ל9ּע ןסַײר
 .!וה-וא-וא ,טנוה ןַײז זדנוא ףא טציײרעגנָא ...ןעזרעד זדנוא'ט שטיוועק
 -עצ םיא ףא'ט טנוח רעד ...טּפאכעג ןקילוװאּפ ...ןפָאלטנא םיוק ןיב ךיא
 קילוואּפ ...וה"וא ,ןסירענּפָארא לטיה'ס ..,סעעעק-טַײמ עַײנ ענַײז ןסיר
 ףיז רע'ט .ןעעענעג"ראה םיא'ט עטאט רעד ...םייהא ןעמוק עריומיט |

 ןפא טעווערעצ ךיז רעדיװ ךיא בָאה -- ..והמוא-וא --- ןוא !ןטלאהאב
 ,לָאק

 עשז סָאװראפ וּפעק סמינָאס ערעזדנוא וצ סעמיולאכ עזייב עלא --
 ,קידנכוז עגושעמ ןרעװ ןשטנעמ ,טעז רע ?טגָאזעג טינ רעירפ וטסָאה
 -עגסיוא שזא רעטסעווש יד טָאה -- !ןרעװ וטסלָאז ופט ,טמוטש רע ןוא
 ,סָארדראפ ןופ ןגיּפש

 -עצ ךיוה ךיז יז טָאה ,רעטצנעפ ןופ ּפָאק םעד קידנקעטשסיורא ןוא
 :סאג רעטיירב רעד רעביא ןעירש

 .!ןענופעג ךיז'ט קילוואּפ ,רעהא םוק ,רעכיג ,עיפאגא --
 זיא ,טנעה עטכַײּפ יד ןופ סענעילימ יד ךעטראפ ןטימ קידנשיוו

 | ,בוטש ןיא ןַײרא קידנלַײא עיפאגא
 ?ןענופעג םיא ט'רעוו ?רע זיא ּוװ ,ווו --
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 טָאה ןוא ,זיא רע ּוװ ,טסייוו .רעגַײד קענאווָאכיװ רעד ,רע ,ָא-טָא ---
 טלָאװ עיפאגא יוװ ,רימ ףא ןזיוועגנָא רעטסעווש יד טָאה --- !טמוטשעג
 ,םיסיײמ סקענאווָאכיװ ריא ראפ ןעוועג קידלוש

 צ ןָאטעג ףרָאװ א עיפאגא ךיז טָאה --- !סנַײמ עלעדלָאג ,יֹוא ---
 צי זיב רימ וטסָאה עשז סָאװראפ ?זיא קילוואּפ ּוװ ,טסייוו וד --- .רימ
 ?טגָאזעג טינ

 עריומ ןקילװאּפ ראפ ...ןטאאאאט ןראפ טאהעג עריומ .בָאה'כ --
 -סיוא לעוו'כ ביוא ,טױט א ןכאמ רימ טירע ,טגָאזעג ט'רע ...טאהעג
 /  .אהה"וא"וא ,ןגָאָאָאָאז

 ,ןזָאל טיג לעװ ךיא .ןענייוו וצ ףוא רעה ,סנַײמ דלָאג ,אש ,אש --
 ?קאדַײל רעד ,ךיז רע טלאהאב ּוװ ,גָאז .ןעּפעשט ךיד לָאז עמ

 ךופ טּפוצעג ךימ ןעמ טָאה --- ,ןרעה לָאמא ןיוש רימָאל ,ָאי ,ָאי --
 | ,ןטַײז עלא

 ןקָארשרעד ,ךעבענ ,ךָאד זיא דניק סָאד !לָאמאטימ עלא טינ ,אש --
 ריא רעטנוא ךימ ןעמונעג ,קידנעטש יו ,עיפאנא טָאה --- ,טיוט ףא
 ,זיא קילוואּפ ּוװ ,רימ גָאז ,ןיורק ןַיײמ ,רימ וצ רָאנ םוק -- .ץוש

 ,.ייה ןרעטנוא ...םעדיוב ןפא .,.לאטש ןיא ---
 -נביוט ןיא ןָא ןטכעג ןופ טינ ןעייג ןביוט יד ,סעּפע עז ךיא --

 ,ןופרעד עביס יד ןענאטשראפ טציא טשרע יירדנא טָאה -- !קאלש
 ---.טאהעג טינ ליומ ןיא ךאז ןייק ןָא ירפ ןטכעג ןופ !קאדייל אזא --

 | ,ןקילוואּפ טרעדנווואב יא ,טרעיודאב יא עיפאגא טָאה
 בָאה --- ..סעקרעגוא ןוא טיורב טגנאלרעד טכאנאב םיא טָאה'כ --

 ,עיפאגא עטוג ןיימ טקיוראב ,קידנעּפילכ ץלא ךָאנ ,ךיא
 עיפאגא --- .!רעניײמ םעכָאכ ,ךעלעדנייב ענַיד ןיא טנוזעג א ,יוא ---

 רימָאל ,ןיוש טמוק ,ונ -- ."עמכָאכ, ןַײמ ראפ טשוקעג שזא ךימ טָאה
 ,םעניימ גנוריצ םעד ,ןעמענּפָארא םיא

 טזָאלעג ריא טימ ךיז ךיא בָאה ,טגאה רעד ראפ ןעיפאגא ןופ טריפעג
 ,זדנוא ךָאג םעליוא רעקירעביא רעד ןוא ,סיורָאפ
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 -ייה ןופ לרעטצנעפ םוצ ּפָאק םעד ןסיראפ טָאה קושטראכאז יירדנא
 ;ןָאטעג ףור א ןוא םעדיוב

 !רעטנורא רָאנ ךירק ,קילוואּפ ,יע --
 ,ןפורעגּפָא טינ ךיז טָאה קילוואּפ
 -עשט טינ ךיד טעוװ עטאט רעד .טינ עריומ ןייק בָאה ,קילוואּפ --

 ,טרעכיזראפ םיא עמאמ יד טָאה -- ,ןעּפ
 | ,ןבעל ןופ םינָאמיס םוש ןייק ןבעגעג טינ טָאה קילוואּפ
 זא ,סעלסעמ א רעביא ?רעטשעלאכראפ א טינ ןטרָאד רע טגיל יצ ---

 ,טקיורמואב ךיז ענַײמ רעטסעווש יד טָאה -- ,ייה ןרעטנוא טגיל דניק א
 ןא טדנעװעגנָא עיפאגא טָאה -- !םאד וקנאראב ,קילוואּפ ,ייזעלס = |

 | ,לטימ טוװרּפעגסיוא
 ןכרוד טקורעגסיורא קיטכיזרָאפ קילוואּפ טָאה ,"וקנאראב , טרעהרעד

 םעד קידנטכארטאב קיורמוא ,ןוא ּפָאק ןטלטאּפעצ א לרעטצנעפ-ךאד
 ;ןָאטעג גערפ א ,םעליוא ןטלמאזראפ

 ?עשזדוב עינ שטיב ָאקשטאב א --
 -עג ליומ םענעגייא סנטאט ןופ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ טשרע ןוא

 א ,רעטקילפענּפָא ןא ,רע ןיא ,ןעּפעשט טינ םיא טעװ רע זא ,טרעה
 ,םעדיוב ןופ ןכָארקעגּפָארא ,ייה ּפָאק ןלופ א טימ ,רעטרעביושעצ

 טָאה -- !למוט א ןביוהעגפוא טסיזמוא !ןשטנעמ ערעטצניפ ,ךע -- |
 ךיז טָאה סָאװ ,לדרעב-עשטָאילק סָאד ןַאטעג עשטרָאװ א ןדירפוצמוא
 ,ןעמונעג ָאד ןענאוונופ טסייוו רעוו

 רעטלמאזראפ רעד טָאה סָארדראפ ןליטש טימ ,עטראנעגּפָא יו
 | ,ךיז ןייגרעדנאנאפ ןביוהעגנָא ןיומאה
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 ןַארענ ןוא ראזעצ

 ,סענָאמלא רעד עקטָאנ ,רעוואכ ןַײמ ןוא ךי
 סָאד .טנוה א טעװעדָאהעג סעפטושעב ןבָאה

 ןָא ,טנוה-ןסאג רעכעלנייוועג א ןעוועג זיא -
 ךעלקיטש טימ .ןעמָאנ א ןָא וא םײה א ,(( ר

 ןבָאה רענייב עטעזירהעגּפָא טימ ןוא טיורב
 אב ןיוש רע זיא יוזא ןוא ,ןיײרא ףיוה ןיא זדנוא וצ טראגראפ םיא רימ
 ןראפ ןעמָאנ א -- ןעוועג זיא גרָאז עטשרע רעזדנוא .ןבילבראפ זדנוא
 ץשיטניה .ןעמָאנ א ןבָאה רע ףראד ,סָאבעלאב א טָאה טנוה א זא .טנוה
 ראפ -- אקשטושז ,קיראש ,קישזיר :ךאס א טסּוװעג רימ ןבָאה ןעמענ
 רעבָא .טניה עסיורג ראפ --- ןאקלָאּפ ,רָאזערט ,סָאבראב ;ךעלטניה עניילק
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 ןוא סאג רעזדנוא ףא ןענַײז ןעמענ עכלעזא טימ ךעלטניה ןוא טניה
 .ןעקטָאנ טימ ךיא ןוא ,ךאס א ןעװעג ןיוש ךעלסעג עקימורא יד ןיא

 טלָאװעג זדנוא ךיז טָאה .טנוה רעזדנוא ףא רענעלּפ עסיורג טיובעג ןבָאה
 -סיוא ךַילג םיא לָאז סָאװ ,ןעמָאנ רעדנוזאב א סעּפע טימ םיא ןפורנָא
 ,טניה ערעדנא עלא ןופ ןלייט

 םיא ןלָאז רימ ,ןבילבעג זדנוא אב זיא סאדאה-וועשִיי ןגנאל א ךָאנ
 ןקידנרעדנאוו א ןופ טנוה ןטריסערד א ךָאנ ןעמָאנ א --- ראזעצ ןפורנָא
 ,טָאטש ןיא זדנוא אב טרילָארטסאג קירוצ גנאל טינ טָאה סָאװ ,קריצ

 -ירעגנוה ,רעזָאלמיײה א -- קינטסעק רעזדנוא טָאה טַײצ עטשרע יד
 -- ןגיוא עקידרעטַײא ןוא לעפ רענעכָארקעגסיוא-בלאה א טימ טנוה רעק
 יצ עקנירָאקס יד ןָאטעג ּפאכ א :טאהעג טינ זדנוא וצ יורטוצ םוש ןייק
 ןפָאלטנא קידנעשטרָאװ ןוא ,ןפרָאװעגוצ םיא ןבָאה רימ סָאװ ,ןייב םעד
 | ,לקניוו א ןיא טימרעד

 ,טזָאלעגּפָארא טינ גיוא ןייק זדנוא ןופ רע טָאה ,ןייב םעד קידנעזירה
 -וצ לָאז שטנעמ א ,ןַײז טלָאמעג ןָאק סע זא ,םענָאּפא ,קידנביילג טינ
 ןייטש א ךַײלג ,טנוה םעד ,םיא ףא קידנפראווכָאנ טינ ,ןייב א ןפראוו
 ןקיטעזנָא טעשָאּפ ןעניימ רימ זא ,טגייצרעביא ךיז טָאה ראזעצ ןעוו רָאנ
 -אפיוא יילרעלא ףא ןוא טירטסופ ןײגכָאנ ןביוהעגנָא זדנוא רע טָאה ,םיא
 טלָאװעג זדנוא טלָאװ רע יװ ,טַײקַײרטעג עשיטניה ןַײז ןזייוװסיורא םינ
 לָאמנייק טָאה רע עכלעוו ,םיא וצ גנויצאב רעטוג רעד ראפ ןעקנאדּפָא
 . ןכַײלג ןַײז טניה ןופ טינ ,ןשטנעמ ןופ טינ -- ןעזעג טינ רעִירפ

 ןכעלקריווראפ וצ ןטָארטעגוצ רימ ןענַײז ,יורטוצ סראזעצ ןענווװעג
 . ,ןאלּפ ןסיורג רעזדנוא

 -עגּפָא ,לגייב ךעלקיטש ןוא רעקוצ ךעלקיטש ןופ ףליה רעד טימ |
 עטוג טימ ןוא דלודעג סיורג טימ ,עקטָאנ טָאה ,ןיילא ךיז ןופ טרָאּפש
 ןכאמ ןעזעג ןבָאה רימ עכלעו ,ןצנוק עלא ןראזעצ טנרעלעג ,דייר
 ןּפאכ ,סיפ עטשרעטניה יד ףא ןייטש :קריצ ןיא טנוה ןטנרעלעג םעד
 ךיז ןכאמ ,ןפייר ךרוד ןעגנירּפש ,זָאנ רענעגייא רעד ןופ רעקוצ ךעלקיטש
 יד שטָאכ ,םיא וצ ךיז ןרירוצ טינ ןוא ןייב א ןגעקטנא ןציז ,טרעגיײּפעג
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 ןוא ּפָאק ןופ לטיה ןַײמ ןסַײרּפָארא ;ליומ ןופ ןענורעג םיא זיא ענילס
 םוצ טרָא ןייא ןופ ןייצ יד ןשיוװצ ןכאז ןגָארט ,ןעקטָאנ סע ןעגנערב
 טנעקעג טָאה עקטָאנ ןייא רָאנ סָאװ ,ןצנוק עכלעזא ךָאנ ןוא ןטייווצ
 ,ןענרעלסיוא טנוה-סאג ןטעשַאּפ א

 םענופ טייקטריסערד עגיירדאמ רעד וצ טאמיק ןראזעצ טריפרעד
 טכעלקריווראפ רימ ןבָאה ,קריצ ןקידנרעדנאוו םעד ןיא טנוה ןטנרעלעג
 לאטש ןיא זדגוא אב טנפעעג :ןאלּפ ןסיורג רעזדנוא ןופ טפלעה עטייווצ יד
 | ,קריצ םענעגייא ןא

 .עקעּפָאק ןייא -- טלעטשעגנַײא רימ ןבָאה טעליב א ראפ זַײרּפ יד
 ,טלעג ךיוא ּפָאנק רעטוג א זיא ,עקעּפָאק ןייק טינ טָאה סע רעוו

 ,ענעשזָארָאמ גרעב ןעזעג ןיוש רימ ןבָאה עיזאטנאפ רעזדנוא ןיא
 ןופ טכורפ יד --- טפאז טימ רעסאוו-עדָאס ןכַײט ןוא סעקרעקוצ סעדורה
 ,גנומענרעטנוא רעזעידנארג רעזדנוא ןופ ןטיפָארּפ יד ,ימ רעזדנוא

 ;טפלעה א ףא רָאנ ןרָאװעג םעיוקעמ ןענַײז ןעגנונעפָאה ערעזדנוא = |
 יו ,רעקינייוו --- סעקעּפָאק רָאנ ,וויױרָאל טזיילעג רימ ןבָאה ךעלּפענק
 | ,טראוורעד ןכָאה רימ

 :יזא טלייטעגנייא רימ ןבָאה קריצ ןטנפעעג-יינ םעד ןיא ןלָאר יד
 "סעייכ -- עקטָאנ .רעכאמנצגוק ןוא טאבָארקא ,רָאטקעריד-קריצ ןיב ךיא
 קריצ ןופ גנאגנילרא םאב ןענאטשעג ןיב ךיא .רעלגנָאשז ןוא רעמיוצ
 -ביר ,טצעזעצ ,סעקעּפָאק עּפאנק יד ןוא ךעלּפענק ךאס יד ןעמונענּפָא ןוא
 -רָאפ רעד סייב .רעטרע יד ףא םוקילבוּפ סָאד טלעטשעצ -- רעקיט
 -רעגלאוו עוועראּפ רעזדנוא --- עיצעּפארט רעד ףא ןכָארבעג ךיז גנולעטש
 יד ףא ןעגנאגעג ,קעלעב םוצ ךעלקירטש ייווצ ףא ןדנובעגוצ ,ץלָאה
 עג ןוא עזאג טימ ליומ לופ א ןעמונעגנָא ,ּפָאק ןפא ןענאטשעג ,טנעה
 טימ סָאריּפאפ א ןטלאהעג ,ריּפאּפ קידנענערב א ףא טימרעד טצירּפש
 ,ליומ ןופ, ךיור םעד ןוָאלבעג ןוא ליומ ןיא טַײז רעטרעכייראפ רעד
 ,"ןרעיוא יד ןופ ןוא זָאנ ןופ

 ןפא ןוא רעגניפ ץיּפש ןפא לקעטש א טימ טרילגנָאשז טָאה עקטָאנ
 סולש םוצ --- ןוא טּפאכעג טינ ענייא ןייק ןוא סעקליּפ יירד ןפרָאװעג ,ןָאצ
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 טימ ןוא טנוה ןטנרעלעג א טימ/, ןצנוק ןזיוועג --- םארגָארּפ רעד ןוֿפ

 שטָאכ ,רָאטקעריד רעד ןדלָאמעג טָאה'ס יװ -- ?סעַײכ עדליוו ערעדנא
 ,ץאק רעזדנוא ןענעכער טינ לָאז עמ ביוא ,"סעַײכ עדליוו ערעדנא; ןייק
 --- ,לעפ ריא ןופ יילפ יד טקעלעגסיוא ןוא לקניוו א ןיא ןסעזעג זיא סָאװ
 .ןעוועג טינ קריצ ןיא ןענַײז

 רעדעי לַײװ ,טאהעג טינ גלָאפרעד סיורג ןייק טָאה םארגָארּפ ןַײמ
 ןצנוק עקיבלעז יד ןזַײװאב טנַאקעג טָאה םוקילבוּפ םענופ רענייא
 ןפורעגסיורא טָאה טנוה ןטנרעלעג ןייז טימ עקטָאנ רָאנ ,רעמ טינ ביוא
 | | ,לאפייב ןקידלאווג

 -אטשעג ןיב ךיא סייב ,גנולעטשרָאפ א ןופ ןערב ןטכער ןיא ,לָאמנייא
 רָאטקעריד רעד יוװ ,טָאה סָאװ ,סיפ יד טימ טעגירדעג ןוא ּפָאק ןפא ןענ
 -נעייטש ,דרעפ א ףא טַײר ךיא; יוװ ,ןלעטשרָאפ טפראדעג ,ןדלָאמעג טָאה
 ךַײלג .ןרָאװעג ליטש לָאמאטימ קריצ ןיא זיא --- ,ּפָארא ּפָאק ןטימ קיד
 ראפ ןָאטעג ּפאכ א ךימ טָאה רעצעמע יו ,טליפרעד ךיא בָאה םעד ךָאנ
 ,סופ א

 רעקידגנילצולּפ א זיא סָאד זא ,ןעוועג זיא קנאדעג רעטשרע ןַײמ
 רימ ןכלעוו טימ ,פיל-יד-עפיל עניוס ןטסגרע רעזדנוא ןופ לאפרעביא
 ןשינאידניא רעזדנוא ןזָאלעגסיורא ךיא בָאה .עמָאכלימ עקיבייא ןא ןריפ
 | | ;ףור-סגירק

 !ערװעכ ןַײז טימ םיא טקעד !אדרובאלאכ-אדרומ-אדרושט ,,יעה -- |
 !ןראזעצ ןָא םיא ףא ץייר !עקטָאנ

 יוויוזא ןוא .ןפורעגּפָא טינ ליאכ ןַײמ ךיז טָאה ,רעדנּוװ סיורג ןַיימ וצ
 ךימ טָאה עניוס ןַימ ןוא ביוטש ןיא םענָאּפ ןטימ ןגעלעג ןיוש ןיב ךיא
  :קיטקאט-סגירק יד ןטיבעג ךיא בָאה ,קראק ןראפ ןטלאהעג טסעפ

 !םעלָאש !טעּפָא זָאל ,ּפיל-יד-עּפיל ---
 וצ יוװ ,ןזייוו ריד לע ךיא !רענייא וד ַײטלוה ,ןבעג ריד ל'כיא ---

 !טשינרָאג ףא געט ענעצנאג ןרעטאּפ ןוא טנעװ עכַײלג יד ףא ןכירק
 טַײקנילּפ רעד טימ סיפ יד ףא ןעגנורּפשעגפוא ךיא ןיב לָאמ סָאד

 ,פיל"ידיעּפיל טינ ןענאטשעג זיא רימ ראפ .טאבָארקא ןסעמע ןא ןופ
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 "עגֹוצ טינ סטוג ןייק רימ ןבָאה קילב ןוא םענָאּפ ןַײז .עטאט ןַײמ רָאנ

 | ,טגָאז
 ,סעקטָאנ ...טנוה ןַיימ טינ ..,עידעמָאק ןַימ טינ יס ,.,יסדיס --
 ,טניה טימ ךיז ןביירטוצמורא יוװ ,ןזַײװ ריד לעװ ךיא !םוק ,םוק --

 ןיד ןוא !רענייא וד גנוי-דָאב ,ןדנישּפָארא ריד ןופ ךיא לעװ טיוה יד
 לָאז ,לעציה םעד עילע ןבעגרעביא טנייה ךָאנ ךיא לעװ טנוה ןווישראּפ
 ,ןכאמ טכערוצ םיא רע

 עייגענעב רָאנ ,טרָאװ ןטלאהעג עטאט רעד טָאה טיוה ןַײמ עייגענעב
 רעדייא ךָאנ :ןליפסיוא טנָאקעג טינ קענושארטס ןַײז רע טָאה טנוה ןַיײמ
 ןצנאג ןופ יו ,טנוה ןטימ ןעקטָאנ ןופ זיא ,ךיז ןקוקמורא ןזיוואב טָאה רע
 ,ןבילבראפ טינ רעכייז ןייק ,םוקילבוּפ

 רעמ טנוה ןראפ ףיוה ןיא זדנוא אב זיא לאפכרוד ןסעימ אזא ךָאנ
 ןעמאמ סעקטָאנ וצ טריפעגרעבירא םיא רימ ןבָאה .ןעוועג טינ טרָא ןייק
 "ורב רערעטלע ןַײז ןוא עקטָאנ ּוװ ,לדייב םענעיורטש םעניא ןטרָאג ןפא
 ,םיווָאנאג ןופ סנירג סָאד קידנטיהּפָא ,טקיטכענעג ןבָאה עילאצ רעד

 ,טניה טאהעג ביל יוזא טקנוּפ טָאה ,ענָאמלא יד עייל ,עמאמ סעקטָאנ
 יז טָאה טנוה א בילוצ ןעקטָאנ טימ ןעװעיָאװ רעבָא ,עטאט ןַײמ יו
 -עק ריא טָאה ּפָאק רעד .טינ ךיוא טַײצ ןייק ןוא טאהעג טינ ךעיוק ןייק
 ,"ןקעד ןָא סעקשיק סקעז; ןָא ןעמ טקיטעז יוװ :גרָאז ןופ טראדעג רעדייס
 ןיא לבצנאמ לקיטש א ןעוועג ןיוש עקטָאנ רעקירָאינעצ רעד זיא ,וועגא
 ןיא סנירג ןשיוק ןגָארטעג טָאה רע ,ןטרָאג םעד טיהעג טָאה רע :בוטש
 ןגירקמורא טנָאקעג טינ עייל טָאה --- ,בוטש ןיא ןפלָאהעג ,ןיירא קראמ
 ,טנוה א בילוצ םיא טימ ךיז

 -עיָאװ וצ ךעיוק בָאה ךיא יװ ,ןבעל וצ ןבָאה ךעיוק יוזא וטסלָאז --
 טָאה יז סָאװ ,ץלא ןעוועג זיא סָאד -- !רעניײא וד לעציח ,ריד טימ ןעוו
 ,ןטרָאג ןפא ךיז אב ןראזעצ ןעזרעד לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יז ןעוו ,טגָאזעג

 טָאה -- ,ןטרָאג םעד ןטיה זדנוא טעװ רע ,עמאמ ,ךיד טרא סָאװ --
 ,טקיוראב יז עקטָאנ
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 וד סָאוו ןייב רענעֿפײרט ,ענַײד עמָאשענ יד ןיוש ךיא לָאז ןטיה -- |

 ם6061

 יז טָאה ןיילא ןראזעצ .טקידנעעג טסעטָארּפ סעייל ךיז טָאה טימרעד

 קראטש ןעוועג טינ ריא זיא ןצראה ןפא ןעוו ,טרעקראט .טעּפעשטעג טינ

 רעדָא טיורב לציּפ א ןפרָאוװעגוצ לָאמטּפָא ךָאנ םיא יז טָאה ,טעילָאזעגנָא

 - ,ןייב-טנלָאשט םענעקורט א

 ףא טראוועג ןבָאה רימ ןוא ,ןצנוק עַײנ ןראזעצ טנרעלעג טָאה עקטָאנ
 -ראפ ןוא קריצ א ןענעפע ןענַאק רעדיוו ןלעו רימ ןעוו ,ןטייצ ערעסעב
 ןעוועג טרעשאב טינ ,םענָאּפא ,רעבָא .ךעלּפענק ןוא סעקעּפָאק ןעניד

 לטשער ןַײז ןבעלסיוא -- ןראזעצ ןוא ,ןראזעצ ןופ סעכאנ ןבָאה וצ זדנוא
 ,טנוה רעשיטַײל א יו ןרָאי עשיטניה

 טיירפאב סָאװרָאנ ,גָאטאב קיטַײרפ ןקידרעמוז ןסייה א םענייא ןיא

 ןענייז ןוא ןראזעצ ןעמונעג ,עקטָאנ ןוא ךיא ,רימ ןבָאה ,רעדייכ ןופ ךיז
 ,ךיז ןדָאב סעינָאלַאק יד ףא ךַײט םוצ קעווא

 דארג רעזדנוא ןופ ךעלגנַיי עשידִיי ראפ זיא סעינָאלָאק יד ףא ןייג
 טפראדעג ןעמ טָאה סעינָאלָאק יד וצ ;שינעלעטשנַײא עשּפיה א ןעוועג
 טָאה סע רעכלעוו ףא ,סאג עשיצירּפ ייד --- סאג רעווָאדאס רעד ךרוד ןייג
 יַאװָארימ רעד ,קינוארּפסיא רעד :טָאטש ןופ עווטסלאשטאנ יד טניווועג
 רעד ,קינזיצקא רענוואלג רעד ,גָארטסָא ןופ לעטירטָאמס רעד ,אידוס
 -קעריד רעד ,יישטאנזאק רעד ,קינלאשטאנ יקסמעז רעד ,קעלאשראמ
 רעד ףא ,ָאד .םיצירּפ ןוא טייל עסיורג ערעדנא ןּוא עיזאנמיג ןופ רָאט
 יד ,"ריטראווק עקסעשטינעשטוא, יד ןעוועג ךיוא זיא ,סאג רעווָאדאס
 רעווָאדאס רעד ךָאנ ךַײלג .ךעלטסיזאנמיג עקיטָאטשרעסיױא ראפ עריד
 ,עקידמאז ,עליטש עכעלטע -- ,סעינָאלַאק יד ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה סאג
 רערעדעי -- טניווועג ןבָאה סע ּוװ ,ךעלסעג ענעסקאוואב רעדעס טימ
 "אק ןַײז טימ ןוא לטניה ןַײז טימ ,לדנטרעג ןַײז טימ ,לביטש ןַײז ןיא
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 עטמערָאראפ ,ןרענָאיסנעּפ עטלא ,עטמאאב עניילק --- לגַײטש ןיא לקיראנ
 ,טַײל *עלעבָאנ רעבָא ,עמערָאא ערעדנא ןוא סעטצירּפ עטלא

 עשיטסיזאנמיג ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,יד ץוכ -- לגנַיי שידִיי ןדעי
 ןבָאה -- ,רעדניק עשיריווג עטנאקאב םאטס רעדָא ,ןברעה טימ ןעלטיה
 -ָאק יד ןופ ךעלגניי יד ןוא סאג רעווָאדאס רעד ןופ ךעלטסיזאנמיג יד
 -עגנָא :טנגעגאב םיא קירעהעג ןוא עניוס רעייז ראפ טכארטאב סעינָאל
 "אב -- טוג רָאג ןיוש זא ,רענייטש טימ ןפרָאװראפ ,טניה םיא ףא טצייר
 -ָאמָאה ,יימאלאכ דישז; :ןעירשעגכָאנ ןוא רעיוא ןשרעזאכ א םיא ןזיוו
 "!ָאכוא ָאװָאנ

 א ףא פאלק א טימ ןרעפטנע וצ עטיירג ,ןטאי עטסיירד רָאנ ןוא
 יד .סעינָאלָאק יד ףא ןדָאב ךיז ןייג וצ טלעטשעגנַײא ךיז ןבָאה ,ּפאלק
 עישטעראז ףא ךיז ןדָאב טימ ןענעגונאב טזומעג ךיז ןבָאה עקירעביא
 יוזא טינ ןוא ףיט יוזא טינ ןעוועג זיא רעסאוו סָאד ּוװ ,קירב ןרעטנוא
 ,סעינָאלָאק יד ףא יו ,ןייר

 -עקשיפ ןאמאטא םעד ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא ,עדנאמָאק רעזדנוא
 ,עניוס םענופ ןקערשּפָא טזָאלעג טינ לָאמנייק ךיז טָאה ,עקשיק-עדנילב
 -ירּפ ןוא ךעלטסיזאנמיג יד טימ סעמָאכלימ עטפָא טריפעג ןבָאה רימ
 יד ןוא ,סעינָאלַאק יד ןופ ןוא סאג רעווָאדאס רעד ןופ ךעלדניז עשיצ
 רעזדנוא טימ טקידנעעג קידנעטש טינ ךיז ןבָאה ןסיוטשנעמאזוצ
 | ,עלָאּפאמ

 ףא יוװ ןעגנאגעג רימ ןענַײז ,סיורָאפ קידנפיול ןראזעצ טימ ,טציא
 ,ןעּפעשטראפ זדנוא ןווורפ רעצעמע רָאנ לָאז !ָאהַא .קירב םענרעזַײא ןא
 ףא ןסַײרעצ ייז טעװ ראזעצ ףענַײז רימ רעװ ,ןזַײװ ייז רימ ןלעוו
 !ךעלקיטש

 ץנאג א ןופ זדנוא ףא טרעילעג ראפעג יד טָאה לָאמ סָאד רעבָא
 ,טראוורעד טינ רָאג יז ןבָאה רימ ןענאוונופ ,טַײז רערעדנא

 ראזעצ זיא גנוצ רענעגנאהעגסיורא ןא טימ ןוא ליומ ןפָא ןא טימ
 טלָאװ רע יװ ,רעטניהא עליו עלא ךיז קידנקוקמוא ,סיורָאפ ןפָאלעג
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 טרָאד ןוא ,קיבױטש ןוא סייה יוזא זיא ָאד ,רעכיג טייג, :טלייטגוצ זדנוא
 | *,!ךיז טריר .ןטָאש ןוא ךַײט זדנוא ףא טראוו

 ןבעל ןטלאהראפ ןיילא ךיז רע טָאה סאג רעווָאדאס רעד ףא רָאנ
 -ןענאטשאק ענעסקאוועצ ןופ ןטָאש ןיא זיא'ס ּוװ ,בוטש סקינווארּפסיא
 .ןָארענ טנוה רעטבילאב סקינװארּפסיא םעד ןגעלעג רעמייב

 עקירָאהצרוק עכַאּפשימ רעשיטניה רעד ןופ טנוה א ןעוועג זיא סָאד |
 ,לעפ רעקיצנאלג ,רעטאלג א טימ ,בלאק א יװ ,רעסיורג א .סראנרעבנעס
 -ייק א טימ ,טסורב רעקירָאה א טימ ,זדלאה םאב טלצנורעג סָאװטע
 א ,לדייוו םענעזָאלעגּפָארא ןא טימ ,עדרָאמ רעּפמעט ןוא ּפָאק ןקידכעל
 רעד ןופ ןסקאוואב ,טיפ עקראטש ,עגנאל טימ ןוא ,סאבלָאק א יװ ,ןטאלג
 - .רָאה עקידנעייטש טימ טַײז רעטסקינייוװניא

 ןַײז ןיא ןגיוצעגסיוא ךיז ,ריפ עלא ףא קידנעייטש ,טָאה ןָארענ ןעוו
 -רעק ןקראטש ןַײז ןופ ןלוקסומ עלא קידנעגנערטשנָא ,גנעל רעצנאג
 -רוא ענַייז ןָא טנָאמרעד טָאה סָאװ ,סָאװטע ןעוועג םיא ןיא זיא ,רעּפ
 ,סלגנושזד עטַײװ יד ןופ עכיפלָאװ יד ןוא ףלָאװ םעד --- ןרעטלערוא
 רענעגנאהעגסיורא ןא טימ ןגעלעג ,למערד-בלאה ןיא ,זיא רע ןעוו רָאנ
 -ערָאװעג-לופ םעד ןענעקרעד טנָאקעג ךַײלג םיא ןיא ןעמ טָאה ,גנוצ
 ,ןרעטלע ענַײז ןוא ןיילא רע סָאװ ,טנוה-בוטש םענעזָאלעגּפָא ןוא םענ
 אב ןוא ןטיירג םענופ טבעלעג ןיוש ןבָאה ,םיא ראפ סעריוד ךאס א
 -עגנַײא גנאל ןיוש ןענַײז עַײכ-קוצ רעד ןופ ןטקניטסניא יד ןכלעוו
 ,ןפָאלש

 ןעמונעג סנטַײװנופ ךָאנ רימ ןבָאה ,ענָארעג ןבעל ןראזעצ ןעזרעד
 ;ןפור

 !אנ ,אנ !רעהא םוק ,ראזעצ ,אנ !ראזעצ ,ראזעצ --
 ןענאטשעגנָא טינ זיא ודנוא לייוו ,ראפרעד טינ רימ ןבָאה ןפורעג

 .,טסוװעג ןבָאה רימ לַײװ רָאנ ,ןענָארענ טימ טפאשטנאקאב סראזעצ
 ראפ טינ -- ןעמוקסיורא טינ טפאשטנאקאב רעד ןֹופ ןָאק סטוג ןייק זא
 ,זדנוא ראפ טינ ,ןראזעצ

 ,טנוה סקינװארפסיא םעד טנעקעג טָאה טָאטש ןיא רענייא רעדעי
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 -אב ךיז טָאה ןָארעג ןעוו .עפוג קינװארּפסיא םעד טנעקעג טָאה עמ יוװ
 טָאה ,ןייצ יד ןשיװצ לשטייב-טייר טקינװארּפסיא ןטימ סאג ןיא ןזיוו
 רערעדעי ןוא ,ןיילא קינווארפסיא רעד ךָאנ טמוק ןטניה זא ,טסּוװעג ןעמ
 -ראפ ןענָארעג ךיז טָאה רעמָאט .געו םעד םיא ןטערטוצּפָא טלייעג טָאה
 סע רע טָאה ,סָאבעלאב םעד ןָא ןיילא םענייא ריצאּפש א ןכאמ טסולג
 ןגאו טינ טעװ רענייק זא ,רעכיז קידנעַײז ,ןָאט קַיור טנַאקעג ךיוא
 ,דעווָאק ןַײז טינ ,לעפ ןַײז טינ ןרירוצנָא

 יד רעביא טריצאּפש טפָא ךיז רע טָאה טירט עליופ עמאזגנאל טימ
 טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ .ףיוה םענעגייא ןַײז רעביא יוװ ,ןראוטָארט
 -עגכרוד זיא סָאװ ,לבלעוש א ףא ךיז ןקוקראפ ןוא ןלעטשּפָא ךיז רע
 רעטַײװ ןוא גילפ א ליומ ןטימ ןָאט ּפאכ א רעדָא ,געוו ןרעביא ןגיולפ
 .געוו ןַייז ךיז ןייג קיור

 .,טייצ רעד ןיא געוו םעד טנוה ןַײז ּפָא טערט רערעדעי סָאװ ,סָאד
 סיוטש א ןּפאכ ,סיפ יד רעטנוא ךיז ןרעטנַאלּפ סָאװ ,טניה ערעדנא ןעוו
 -ראפטסבלעז ראפ ןעמונעגנָא קינוארפסיא רעד טָאה --- ,סופ ןטימ
 ,םעד ןגעװ טכארטראפ טיִנ עדאווא ךיז טָאה ןָארענ ןוא ,ךעלדנעטש

 ןוא ןעמאזיורג ןופ ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה רע שטָאכ ,ןָארענ
 ,רעקיור א ןעװעג עועטעב וזיא ,רעשרעה ןשימיור ןקיטשרָאדטולב
 ןגעלפ סָאװ ,םירעיופ יד ףא עליפא .טנוה רעטוג ןוא רעשיטאמגעלפ
 טגעלפ ,סעשָאקאב ןוא סעדווירק ערעייז טימ קינווארפסיא םוצ ןעמוק
 םעגענַאטעגנָא םערָא ןא ףא ןליב וצ -- וויוכ ןופ רעמ ןליב ךיוא רע
 ןעמ טָאה געוו םעד ןענָארעג ןטָארטעגּפָא .טַײקזייב ןופ יוװ --- ןשטנעמ
 רערעדעי .סָאבעלאב ןַײז ראפ רָאנ ,ןיילא םיא ראפ עריומ סיוא טינ
 א טנוח ןַײז ראפ זיא קינווארפסיא רעד זא ,טסוװעג טָאה טָאטש ןיא
 ,גגילביל ןַײז ןרירנָא טעוו'ס רעװ ,םעד וצ זיא ייוו ןוא ,ערָאּפאק

 ךרוד רעדָא ןעמוקוצ ןעמ ןָאק ,טסּוװעג ןעמ טָאה ,קינװארּפסיא םוצ
 ,.טיג טמענ ןיילא רע .טנוה ןַייז ךרוד רעדָא ,בַיו ןַײז

 טנַאקעג ץלא טָאה ,ןגױא סנַארעג ןיא ןייפ ןענופעג טָאה'ס רעוו
 ,ןייכמוא ןא ןפרָאװעג טָאה ןָארעג ןעמעוו ףא .קיגווארּפסיא םאב ןלעיוּפ
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 טָאה ןוא קינווארּפסיא םאב דאשכ ןקראטש א רעטנוא ןעוועג זיא רענעי
 ןלעױּפ טנַאקעג טשינרָאג עכיצינווארפסיא רעד סענָאטאמ טימ עליפא
 ,םיא אב

 -ּפָא עקידסעכִיי סנָארענ טינ ןעוועג טנאקאב טינ זיא ןראזעצ רעבָא
 יו ,טנוה א ןעוועג ןָארענ זיא םיא ראפ .עגאל עכיוה ןַײז טינ ,גנומאטש
 טלָאװעג ןוא טקעמשעגמורא ןוא ןעגנאגעגמורא םיא רע זיא .טניה עלא
 ךיז קידנקוקמוא טינ ,ןכַײלג ןַײז טנוה א טימ יװ ,םיא טימ ןרעוואכ ךיז
 וצ ןפייפ רעזדנוא ןוא ףור רעזדנוא ףא שינעטסולג רעשיטניה ןַײז ןיא
 ,טרעהעג טינ רָאג סע טלָאװ רע יוװ ,םיא

 -טָאװאנ א טימ טפאשטנאקאב יד ןענאטשעגנָא טינ זיא ןענָארענ יצ
 -עגכרוד טינ שרעדנא סעּפע רעביא ןענייז טניה יד יצ ,טנוה-ןסאג םענ
 סקיגװארּפסיא םוצ ןפָאלעגוצ ןענַײז רימ ןעוו רָאנ ,ךיז ןשיווצ ןעמוק
 טלקייקעג ,קידנעיָאװ ןוא קידנעשטיר ,עדייב ןיוש ךיז ייז ןבָאה ,זיוה
 | ,לגנארעג ןקיטולב א ןיא דרע רעד ףא

 ןא ןָא ןוא רעסערג ךאס א ןעוועג זיא ןָארענ רעקיטולבנייר רעד
 -ענ ןוא ,טנוה-ןסאג ןכעלנייוועג םעד -- ןראזעצ ןופ רעקראטש ךערע
 -םעה סָאד רעבָא .ךיז רעטנוא טאהעג ביײהנָא ןופ ךַײלג םיא טָאה ןָאר
 ןַײז טניה עזָאלמײה ערעדנא טימ ףמאק רערעטיב רעד ,ןבעל-רעק
 סנקעטש יד ,סיפ יד טימ סעצכוב יד ,ןייב ןקילעפוצ ןדעי ראפ ןכַײלג
 ןופ טּפאכעגנַירא ןבעל שיטניה ןַײז ןיא טָאה רע סָאװ ,רענייטש ןוא
 -עגסיוא ןבָאה -- ,ןגָאלש וצ ןעוועג ליופ טינ רָאנ זיא'ס רעוװ ,ןרעדעי
 טנרעלעגסיוא ,טפארק-דנאטשרעדיוו ערעסערג א ןראזעצ ןיא טעברא
 םוצ רעקידסענָאמכארמוא ןוא ףמאק ןיא רעטרעטיבראפ ןַײז וצ םיא
 סָאװ ,ןָארענ רעטעילָאכעגסױא ןוא רענעבעגעגכָאנ רעד יוװ ,רענגעק
 .קיטליוװ ןוא סעווכאר ןיא טבעלעג דימָאט ןָא זַײװלטניה ןופ טָאה

 טרעטיבראפ טרעהעגפוא טינ ראזעצ טָאה ,ןענָארעגנ רעטנוא קידנגיל
 -יטש ןסירעג ,ןייצ יד טערישטשעג ,טעשטירעג :לעפ ןייז ראפ ןפמעק וצ
 ןופ טולב ןיא ןעוועג זיא עדרָאמ עצנאג ןַײז .רענגעק ןיַיז ןופ רעק
 סנָארענ .עניוס ןַײז טכאמעג טָאה רע סָאװ ,ןדנוװ ןופ ןוא ןדנּוװ ענעגייא
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 יו ןעגנאהעג ןענַײז ןוא ךעלקיטש ףא ןעוועג טקילפעצ ןענַײז ןרעיוא
 ,זנערפ עקיטולב

 טכאלש יד סָאװ טימ ,ןעז טלָאװעג רעייז ךיז טָאה ןעקטָאנ ןוא רימ
 -ווארפסיא םענופ עלָאּפאמ יד ןעז טראגעג ןבָאה רימ ,ןקידנע ךיז טעוו
 ןופ עלָאּפאמ יד ןעז טלָאװעג ןבָאה רימ יװ ,רעקינייו טינ טנוה סקינ
 עריומ יד רעבָא ,ןטסיגָאלַאק ןוא ךעלטסיזאנמיג יד -- םינַאס ערעזדנוא
 ןגעוורעד ךיז ןלָאז רימ זא ,סיורג וצ ןעװעג זיא קינװארּפסיא ןראפ
 ןפיול טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ןוא רעגנעל טוניִמ ןייא שטָאכ ָאד ןביילב
 זדנוא ןבָאװ סיפ עסעװרָאב ערעזדנוא רָאנ יו ,ךיג יוזא םייחא קירוצ

 | ,ןגָארט טנָאקעג
 "ראפ סראזעצ טָאה ,סאג גָאר םאב ןעוועג ןיוש ןענייז רימ ןעוו

 ,סָאד .רעטניהא ךיז ןקוקמוא זדנוא ןעגנוווצעג יירעשטווואקס עטלפייווצ
 ןרעדָא ערעזדנוא ןיא טולב סָאד טליקראפ טָאה ,ןעזרעד ןבָאה רימ סָאװ
 -עגמורא טָאה ,עכיצער טימ לופ ןוא טעשויעצ ,ןיילא קינווארּפסיא רעד
 טלקַײקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,טניה עטרעמאלקעגפיונוצ יד םורא טצנאט
 ןּפיל יד ףא םיוש טימ ןוא ,דרע רעד רעביא ליונק ןקיטולב ןייא ןיא
 .ןראזעצ רעביא דרעווש רעטזיולבטנא ןא טימ טקאהעג

 -ווארּפסיא רעד יװ ,רעטייוו ןפיול טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה םעטָא ןָא
 ,דרעווש רעטזיולבטנא ןַײז טימ טגָאיעג ךיז ןיילא זדנוא ךָאנ טלָאװ קינ
 ןליוה קידעסיסג סראזעצ .טקוקעגמוא טינ רעטניהא ךיז רימ ןבָאה רעמ
 רימ ןבָאה טנוה ןייק זא ,ןענאטשראפ ןבָאה רימ ןוא ,טרעהעגפוא טָאה
 ,.,טינ רעמ ןיוש

 טָאה קינווארפסיא רעד .עראמכ א ןעגנאהעג זיא טָאטש רעד רעביא

 ,ןייגרעד טינ טעוװ רע ןאמזלָאק ,ןעור טינ טעװ רע זא ,ןסיוו טזָאלעג

 נָא טגאוועג טָאה סָאװ ,טנוה רעווישראּפ רעד טרעהעג טָאה'ס ןעמעוו

 | .ןענָארענ ןַײז ףא ןלאפוצ
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 רע, :רָאלק םיא ראפ זיא ,סָאכעלאב א טאהעג טָאה טנוה רעד זא
 זיא רע ןוא ."טנוה-ןסאג א ראפ ןייר וצ ןוא ביל ןיא טוג וצ ןעוועג זיא
 ןדעי טָאטש ןיא ןעק רע .טנוה רעשידִיי א ןעוועג זיא סָאד זא ,רעכיז
 זיא ייז ןופ רענייא ןייק ןוא ,ןענעק םיא לָאז עמ ,טנידראפ סָאװ ,טנוה
 ךָאנ טּפיױהרעד טָאה סע .עגאינרָאװד רעווישראפ רעד ףא ךעלנע טינ
 ןענָארעג ןַײז ןוא טניה עכעלטסירק ןשיװצ זא ,טריסאּפ טינ לָאמנייק
 טולב ןיימעג ןופ טנוה רעשידִיי א רָאנ .יײרעסײר א ןעמוקרָאפ לָאז
 ןַײז ףא ןלאפוצנָא עּפצוכ יד ןבָאה טנָאקעג טָאה םאטש ןקירעדינ ןוא
 ,ןָארעג ןוועסאר ,ןלעבָאנ

 -כרוד זַײװקיצניײא ייז לעװ ךיא ףענרעלנָא סעקדישז יד לע ךיא --
 -עג ךיא לעװ טנוה ןווישראּפ םענופ רעמיטנגייא םעד רעבָא ,ןרעביירט
 ,טעשארטסעג קינווארּפסיא רעד טָאה -- !ןעניפ

 -ָאקַא עדייב .גָאט ןקיבלעז םעד ןבױהעגנָא ךיז טָאה גנושרַאּפסיױא יד
 ןפָאלעגמוא ןענַיז סעיָאװָאדָארָאג עטּפָאכ עצנאג א ןוא סעקינשטָאדָאל
 ןטייוצ םוצ ףיוה ןייא ןופ ,רעטייוצ רעד וצ בוטש רעשידִיי ןייא ןופ
 סלא ךיז טָאה רענייק רעבָא ,טנוה ןקידלוש םענופ ןרוּפש יד טכוזעג ןֹוא
 ,ןפורנָא טלָאװעג טינ טנוה םענופ סָאבעלאב

 ןדנעװנָא ןעמונעג יײצילָאּפ יד טָאה ,לאפכרוד םעד ןופ טציירעצ

 טריפראפ ,ןפארטש טגיילעגפורא ,ןלָאקָאטָארּפ ןבירשעג ;סעיסערפער
 ןופ ךעלטייב ערעגָאמ יד ןיא סעניוברוכ טכאמעגנָא ןוא םיטָאּפשימ

 | ,םינָאצּפאק עניילק ןוא עסיורג

 ןכאמ ןעמונעג טָאה יײצילָאּפ יד זא ,טַייװ יוזא ןעגנאגרעד זיא'ס
 ןפיוה יד ףא ןגעלעג גנאלסעריוד ןענַײז סָאװ ,סעקינטעמס ראפ ןטקא
 -סיוא ראפ ןריפארטש רעדָא .טרעמיקעג טינ םענייק לָאמניײק טָאה'ס ןוא
 ןכאז עכלעזא ראפ לָאז עמ ביֹוא סָאװ ,ןריט יד ראפ סעצינױמָאּפ ןסיג
 ,טָאטש בלאה ןריפארטש ןעמ ףראד ,ןריפארטש

 .ןיקראכאז קינשטָאדָאלָאקַא רעד טימאב ךיז טָאה ןעמעלא ןופ רעמ
 א ןעוועג ןעניקראכאז ראפ זיא לעפאב סקינווארפסיא םעד ןליפסיוא
 ןוא ןרָאבעג זיא סָאװ ,רע ,שטַײטס :שזיטסערּפ ןוא ערע ןופ עגארפ
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 ןוא דיי א יװ שידִיי טדער סָאװ ,ןדִיי ןשיווצ ןרָאװעג טעװעדַאהעגסיױא
 רע -- ,"ךיז טוט לגענ יד רעטנוא קאלדיי רעדעי אב סָאװ, ,טסייו
 !ןשוועג זיא סָאד טנוה סעמעוו ,ןייגרעד טינ טעוו

 -סייוו סָאד ,ןקסרעציפָא ןא טאמיק לרידנומ א ןיא ,רעקיסקוווניילק א
 -סיוא טקישעג סע טלָאװ רע יוװ ,סיֹורָאפ טקורעגסיורא לדרעב קיסקאלפ
 .ןטימ ןוא ךעלעטירט עכיג טימ ,רע זיא ,געװ םעד םיא ראפ ןריּפש
 ,ןוא טָאטש רעד רעביא געט ענעצנאג ןפָאלעגמוא ,סיורָאפ לטַײז ןטכער
  "ראפ םענופ ןרופש יד טרעטשינעג ןוא טקעמשעג ,טנוה"דגאי א יו
 .רעכערב
 וצ ראפ ןוא ןענעפע ירפ וצ ראפ רעמערק טּפָארטשאב טָאה רע |
 ןייר טינ ןטלאה ראפ -- סענאמרופ ,ןעמָארק ערעייז ןכאמראפ טעּפש
 ראפ ,ךעלקירב ענעכַארבעצ ראפ -- םיטאבעלאב ,ןענאּפשעג ערעייז
 ,רעזייה ערעייז אב ךעלסעפ-רעסאוו טטסוּפ ראפ ,ןטױלּפ עטמירקעגסיוא
 ראפ --- סעכָאלעמלאב ,קראמ םעד ןקיטסימראפ ראפ -- רעבייוו-קראמ
 -ייק ןעוועג טינ ,ןדליש עטעװעקאילבעגּפָא ראפ ,ןטנעטאפ ןָא ןטעברא
 ןוא ראה ןטציירעצ םעד ןופ ןרָאצ םעד ןליפ טיג ךיז ףא לָאז סָאװ ,רענ
 ,טָאטש ןופ רעשרעה

 עמ ביוא ,בייהנַא ןא טשרע זיא סָאד זא ,טנרָאװעג טָאה ןיקראכאז
 ,ןקידלוש םעד ןבעגסיורא טינ םיא טעוו

 ,ןטאט א ןָא ןבילבעג יא טנוה רעד ;גלָאפרעד ןָא רעבָא
 א טָאטש רעד רעכיא ןעננאגעגמוא יא ןיילא קינוארפסיא רעד

 רעוו ,םעד ןעוועג זיא ייוו ןוא .רעטשרומכעגנָא ןא ,רעזייב א ,רערעטצניפ
 נעט עמאזיורג עקיזָאד יד ןיא טנאה רעד רעטנוא ןעמוקעג םיא זיא'ס

 רעשינארט רעד ןָאטעג ייו קראטש עדאווא טָאה ןעקטָאנ טימ רימ
 -אב רעזדנוא ,טניירפ םענעבעגעגרעביא רעזדנוא -- ןראזעצ ןופ ףָאס
 ןיוש ןעגייז רימ רָאנ .רעבעגעסַאנראפ ןטנרעלעג ןוא םינָאס ןופ רעציש
 טעגראהרעד םיא טָאה קינוארפטיא רעד סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג טאמיק
 ,טנעה עגַײז ןופ רעקידעבעל א סיורא ראזעצ טלָאװ םערָאװ .טרָא ןפא
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 קינװארּפסיא םעד ךיז ךָאנ טכארבעג ןוא םייהא ןפָאלטנא ךָאד רֹע טלָאװ
 +!זדנוא וצ ןעוועג ןאד טלָאוװ ייוו-ןוא-ךָא ,זדנוא וצ ךיילג

 ןכעלקערש םעד ןגָארטעגקעװא טָאה ראזעצ שטָאכ ,טציא ךיוא רעבָא
 ,קיור ןעוועג טינ .ךָאד רימ ןענַײז --- ,ןיײרא רעווייק ןיא ךיז טימ דָאס
 טּפאכ רעכוזאב-קריצ ערעזדנוא ןופ רעצעמע ביוא ,רימ ןעוט סָאװ לַײוװ
 טימ טעװ סָאװ ?טנוה ןטנרעלעג רעזדנוא ןגעוו טרָאװ א טימ סיורא ךיז
 ןגעו ןטכארט וצ עריומ רָאג ןבָאה רימ !?ןַײז טלמעד זדנוא
 ,םעד

 ,טסיזמוא טינ ןעוועג זיא קערש רעזדנוא ןוא
 -- טשרע ,ןענאטשעגפוא סָאװרָאנ ןענַײז רימ ,ירפרעדניא לָאמניײא

 ,ָאד זיא ןיקראכאז
 סניקראכאז ןיילא ןיוש ןצראה ןיא ןָאטעג עקכָאיט א רימ טָאה סע

 ,טגָאזעגוצ טינ סטוג םוש ןייק טָאה טיזיוו
 ןַײד --- ,ןָאטעג גָאז א סעמָאדקאה םוש ןָא רע טָאה --- ,םיאכ ,ונ --

 ,ןטסָאק רעַײט ריד טעוװ טנוה
 -ראכאז סָאװ ןגעוו ,ןענאטשראפ טינ עליכטאכעל טָאה עטאט רעד

 ןַײז ןיא לָאמנייק זיא טנוה א ?טנוה סעמעוו ?טנוה רעסָאװ .טדער ןיק
 .ןענאטשעג טינ לֹוװג

 ןטלאהעג לגנַיי ןַײד טָאה ,ןטלאהעג טינ טנוה ןייק טסָאה וד --
 םיא טימ רע טָאה קריצ א .!ןעװעג םיא אב רע זיא רעט-נרעל-עג א
 טינ ךאז ןייק וטסעוו ןעניקראכאז ןופ ,ץלא טסייוו ןיקראכאז .טכאמעג
 .ןטלאהאבסיוא

 רעצעמע :סע זיא יוזא .רעדילג עלא ןיא ןרָאװעג טלאק זיא רימ
 ,טרעסאמעג זדנוא טָאה ערוועכ סּפיל-רעד-עּפיל ןופ

 טנָאמרעד ,םענָאּפא ,ךיז טָאה רע :ןרָאװעג סאלב שזא זיא עטאט רעד
 .רעגייּפ א ראפ ןכאמ ןבילקעג ךיז טלמונא טָאה רע ןכלעוו ,טנוה םעד ןָא

 זיא טנוה רעד !שטיװָארטעּפ ןאוויא !ינשטָאדָאלָאקַא ןידָאּפסָאג --
 ערעייז סעסובָאל עטּפָאכ עצנאג א !טנוה סלגנַיי ןַײמ ןעוועג טינ רָאג

 ןפא ריִמ אב טנוה םענדולבירּפ א סעּפע טימ טליּפשעג ןטרָאד ךיז טָאה !
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 טימ ךָאנ טנוה ןטימ םענייניא ןבירטעגכרוד ןעמעלא ייז ךיא בָאה ,ףיוה
 ...ןָא ןאד ןופ ןוא ,קירוצ םישָאדאכ ייווצ

 ןענייט --- ,ןגָאלשעגרעביא ןיקראכאז םיא טָאה -- ,סָאבעלאב ,ונ ---
 ,קינווארפסיא ןידָאּפסָאג ןטימ ,םיא טימ רָאנ ,רימ טימ טינ וטספראד
 ,..ןביילקרעדנאנאפ ןיֹוש ךיז טעוו רע

 -אנ ראפ עריומ ןגעװ דייר וצ ןעמוק טגעלפ'ס זא ,ךעלנייוועג
 וצ טיירג רע זיא סעמע ןראפ זא ,ןגָאז עטאט רעד טגעלפ ,עווטסלאשט
 טָאה רע שטָאכ ,טציא רָאנ .?ןיילא קינווארּפסיא ןטימ עליפא, ןטַײרטש
 טָאה ,קידלושמוא ןצנאגניא ךיז טליפעג ןראזעצ טימ עסַײמ רעד ןיא
 ןטימ ךעוקיוו א ןריפראפ וצ טאהעג טינ קעשייכ ןטסדנימ ןייק ךָאד רע
 ,קינווארּפסיא

 ענעריּפאּפ ייוצ ןעמונעגסיורא רע טָאה טנעה עקידנרעטיצ טימ
 דאי ןיא ןעניקראכאז ייז טּפוטשעגניײרא ןוא ענעשעק ןופ ךעלברעק
 ,ןַיײרא

 ינשטָאדָאלָאקַא ןידָאּפסָאג ,ךַײא טעב ךיא --
 ךיילג ןיקראכאז זיא -- ,םיאכ ,ןגָאז ריד לעװ ךיא סָאװ טָא --

 ,ןעיניא ןַײד ןיא ןפלָאהעג ןרעג ריד טלָאװ ךיא --- .ןרָאװעג רעכעלטניירפ
 וטסייטשראפ ,ךאז יד רָאנ ?ןשטנעמ ןכעלרע ןא ןפלעה טינ סָאװראפ
 -רָאּפאר קינווארּפסיא םעדז ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,ןירעד ָאד טקעטש ,ךימ
 זא יוזא ,ןענופעגסיוא טנוחה םענופ רעמיטנגייא םעד בָאה'כ זא ,טריט
 ,ךָאד טסייוו וד .ךעלגעמוא טציא ןיוש זיא םיא ןופ ךיד ןטלאהאבסיוא
 רעבירעד ָאד ןעמ ףראד !גנילביל ןַײז ןעּפעשטראפ םיא ראפ טסייה סָאװ
 -סיורא עוויוט א טָאטשנָא ןָאק ,טינ זא !ענטאקילעד רעייז ןעוועווטסייד
 ,רימ ראפ יא ,ריד ראפ יא עָאר א ןעמוק

 יד קידנעיירד ,ןוא טַײז א ןָא ּפָאק ןַיז ןגיובעגנָא טָאה ןיקראכאז
 ןָאטעג רעק א ךיז ךָאנרעד ,טכארטראפ ךיז עלַײװ א ,עצנָאװ עדנַאלב
 ,ןטאט םוצ

 ,ףלעווצ רעגייזא ,ןגרָאמ :סָאבעלאב ,ןטאר ריד לעוו'כ סָאװ טָא --
 יזא ,טסגָאק וד יװ ,ךיז רעפטנעראפ ןוא קינוארּפסיא םוצ רעבירא ייג
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 ,רימ ףא לבליב רענייר א זיא'ס ,קינװארּפסיא ראה רעקידענג ,יוזא ןוא
 -ַאּפסָאג םעד טריפעגניירא טָאה ,עמאטסאנימ ,רענַײמ עניוס א ,רעצעמע
 טנוה ןייק לָאמנייק ןבעל ןיא בָאה'כ ..סעָאט ןיא ענשטָאדָאלַאקַא ןיד
 ףא ךיז םעראברעד ..רעדניק ענַײמ טינ ,ךיא טינ ,טעװעדָאהעג טינ
 א זָאל ,טעבעג טימ דייר ,טרָאװ ןייא טימ .,ןשטנעמ ןקידלושמוא ןא
 לעוװ ךיא ןוא ,טסנָאק וד סָאװ ,וט ,ץרוק ,ונ ...ביל סָאד טָאה רע ,רערט
 גנומיטש א ראפ סָאװ ןיא ,גנוטכא ביג ןוא .ןָאק ךיא סָאװ ,ריד ראפ ןָאט
 ,טכער זיא ,ָאש רעטוג א ןיא םיא ןפערט וצ לזאמ ןבָאה וטסעוו .זיא רע
 ךיז ןרימ ,לַײװרעד טנוזעג ייז ,ונ ...טשינרָאג טימ ןעמוקּפָא טטלָאז זא
 - ..ןעז ריד טימ ךָאנ

 ךיז עטאט רעד טָאה -- ?טכאמעגנָא ָאד טסָאה וד סָאװ ,טסעז וד --
 רימ טעװ טציא --- .קעווא זיא ןיקראכאז רָאנ יוװ ,רימ וצ ןָאטעג םענ א
 רעטָאּפ טשרָאקָא רָאנ רימָאל ,טראוו ,טראוו .ןלעפ טינ סערָאצ ןייק ןיוש
 ,ךיז טכאד ,ןיוש טסעװ וד .ריד וצ ןעמענ ךיז ךיא לעװ ,ייז ןופ ןרעוו
 !טניה טימ ךיז ןבַײרטוצמורא ןטנעצ א ןגָאזראפ

 םעד ןענופעג טָאה ןיקראכאז זא ,טסּוװעג ךַײלג טָאה סאג עצנאג יד
 רעװָאדלאב םעד טָאה עמ וא ןוא טנוה ןקידלוש םעד ןֹופ סָאבעלאב
 .קינווארּפסיא םוצ ןפורעגסיורא

 טעװ טציא סָאװ ,ןעוועג ןדירפוצ ןצראה ןיא זיא רערעדעי שטָאכ ןוא
 -טסעדנופ ,ןעמ טָאה ,ןטקא יד טימ ןפארטש יד וצ ףָאס א ןעמענ רעשפע
 ,טליפעגטימ ןטאט םעד ,ןגעוו
 ןעגניז וצ ןבָאה טציא ןיוש טעװ רע .ןעמיאכ ףא סענָאמכאר א --- |
 ,ןגָאז וצ ןוא

 רענעציצ רעטרילַאק רעד ןופ לברא יד ,רידנומ א ןָא יָאװָאדָארָאג א
 -נָא ?װיטש ןקיצנאלג א טימ ,סנגיובנלע יד רעביא טצראשראפ דמעה
 רעטכער רעד ןיא לטשרעב א טימ ןוא טנאה רעקניל רעד ףא ןגיוצעג
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 ןוא זיוה סקינוארּפסיא םענופ ריטרעטניה יד טנפעעג בלאה טָאה טנאה
 ;ןָאטעג גערפ א גנערטש

 ?ָאװעשט עבעיט --
 ינערטש-קידרעזייב רעד ףא רעפטנע רעד ןעוועג זיא לברעק בלאה א

 ,עגארפ רעג
 ,טנפעעג ךיילג ךיז טָאה ריט יד
 רעשיייצילַאּפ רעד טָאה --- ?עידָארָאגאלכָאקָאסיװ רעייז וצ ---

 !עינעשארפ א טימ -- .טגערפעג רעכעלטניירפ ןיוש רעצופלוויטש
 ..ןעמוק ןליופאב ..,יוזא ,ןייג ---
 ןפָאלש ייז .אקנעטאב ,ןעמוקעג ירפ וצ לסיב א רעבָא ...ס"קאט --

 ןעמוקעג ןענַײז ייז ןעוו ,ןיוש טגָאטעג .בולק ןופ ןעמוקעג טעּפש ,ךָאנ
 ,ןגעווטסעדנופ ,ףראד רע .טױאוו --- ןטראוווצ טסליוו וד בוא ,ונ .םייהא
 ןָא ךיז ץעז .גָאט ןבלאה ךָאנ קיטש א ןיוש טרָאפ ,ןייטשפוא דלאב
 ,טראוו ןוא לקנעב ןפא טרָאד

 רעד ףא קידנקוה ,רע זיא ,רָאדירָאק ןיא ןטאט םעד קידנזָאלרעביא
 ,ריט"ךיק רעד רעטניה ןדנווושראפ ,עוועילַאכ רעקיצנאלג

 םעד ןעזרעד .לכיּפעט ןילק א ףא לקניװ ןיא ןגעלעג זיא ןָארענ
 -ָאפ ענעגיוצעגסיוא יד ןופ ּפָאק ןסיורג םעד ןביוחעגפוא רע טָאה ,ןטאט
 א ,סיפ עטשרעטניה יד ףא ךיז טצעזעגפוא רעכאנ .סעּפאל עטשרעד
 "מוא םעד טכארטאב םאזקרעמפוא ןוא טפול יד זָאנ רעד טימ ןָאטעג יצ
 ףָאט וצ ָאד רע טָאה סָאװ ,םענָאּפא ,ךיז קידגעַײז וועשאיעמ ,ןטנאקאב
 ,טסאג םענעטעבעגמוא ןא ףא יװ ,ןַאט ליב א וועיוכעמ רע זיא יצ
 -טניירפטוג ןופ ןכייצ סלא ליד ןָא לדייוו ןטימ ןּפאלק ,טרעקראפ ,רעדָא
 ,טפאש

 "מערפ רעד זא ,ןעזרעד ךַײלג רע טָאה גיוא שיטניה טינעג ןַײז טימ
 -אב ףראד עמ עכלעוו ,עקיסיפייווצ עירָאגעטאק רענעי וצ טרעהעג רעד
 לָאמטּפָא ןוא ןעקוואה ףראד עמ עכלעװ ףא ,יד .ךעלטניירפ ןענעגעג
 סיפ יד ןוא רעדיילק עכלעזא טינ ןגָארט ,סעלָאּפ יד ראפ ןפאכ עליפא
 ,םעד טָא אב יוװ ,יוזא טיג יז אב ןצנאלג

187 



 ענעגייא וצ טרעהעג רעטנאקאבמוא רעד זא ,ךיז אב טכאמענּפָא
 סטכער ליד ןָא לדייוו ןטימ ןָאטעג פאלק א לָאמ רָאּפ א ןָארענ טָאה ,טַײל
 ןגיוצעגסיוא ךיז קירוצ ןוא ןָאטעג ץענעג א טיירב רעכאנ ,סקניל ןוא
 ,ךיז ץיז, :טגָאזעג טלָאװ רע יוװ ,ריט רעד ראפ לכיּפעט ןפא ךעלטימעג
 -טסעדנופ ,רָאנ ,"לסיב א ןעלמערד ךָאנ לעװ ךיא ןוא ,טלעפעג ריד ביוא
 טקוקעגרעטנוא ,ןגיוא עטכאמראפ-בלאה יד ןשיװצ ןופ ,רע טָאה ,ןגעוו
 רָאנ ,שטנעמ רעשיטַײל ץנאג א ( ,סע טסייה ,עקאט טסיב :ןדמערפ ןפא
 ,,,טיג טאש ןבעג גנוטכא

  טנוה רעד יװ ,דאשכ רעמ טימ טנוה ןפא טקוקעג טָאה עטאט רעד
 טינ ךיז לָאז ןָארענ זא ,טאהעג עריומ רע טָאה ץלא ןופ רעמ .םיא ףא
 טלסאפעג רע טרעוו יוזא ,םיא ףא ןָאט ליב א רָאנ רע לָאז לַײװ .ןליבעצ
 ,קינווארּפסיא םאב

 ןעקנוװעג ןוא גנוצ רעד טימ טקאנקעג רע טָאה -- !עצדעצדעצ --
 ןייק ןיב ךיא זא ,ןיילא ךָאד טסעז וד, :טגָאזעג טלָאװ רע יוװ ,טנוה םוצ
 *..,טניירפעטוג ןַײז רימָאל .ןסיוא טינ ,עלילָאכ ,סטכעלש

 ןוא ןגיוא עניורב עדלימ ענַײז טנפעעגרעדנאנאפ טיירב טָאה ןָארענ
 ןפא טקוקעג ךעלטנַײרפ קילב םענעבעגעגרעביא-שיטניה ןַײז טימ
 טיירג זיא רע זא ,ןעמיס א -- ,לדייוו ןטימ יַײברעד קידנכָאפ ,ןדמערפ
 ,טפאשטניירפ ענעטַאבעגנָא יד ןעמענוצפוא

 ןטימ רעטנעענ ןרעוװ ןווּורּפ וצ טומ ןבעגעגוצ ןטאט םעד טָאה סָאד
 יו ,רעמ ןָאט עוויוט א ָאד םיא ןָאק רעכלעוו ,קינלודָאה סקינווארּפסיא
 םיא רע טָאה ,רעטיירב ךָאנ םיא וצ קידנעלכיימש ...שטנעמ רעדנא ןא
 ;ךיז וצ ןפורעג

 רע טָאה -- !אנ ,אנ ,קישטנַארעג ,רעהא םוק ףָארענ !אנ ,אנ --
 .רעגניפ יד טימ טקאנקעג ןוא גנוצ רעד טימ טעקָאמשטעג רעדייסעק

 -עצ .סיירג רעצנאג ןַיז ןיא ןביוהעגפוא ךיז טלַײעג טינ טָאה ןָארענ
 ץענעג א גנאל ןוא טיירב ,ךיז טלסײרטעגּפָא ,סיפ עקראטש יד טיײרּפש
 ,גיוא ןייא רעירפ גנוצ רעטכַײפ ,רעגנאל ןַייז טימ טשיוועגסיוא ,ןַאטעג
 -וצ עדריווטסבלעז סיורג טימ ךָאנרעד טשרע ןוא עטייווצ סָאד ךָאנרעד
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 ,עזָאּפ אזא ןיא םיא ראפ ךיז טלעטשעגקעווא ןוא ןטאט םוצ ןעגנאגעג
 ןָאק סָאװ .טעלג -- ןָאט טעלג א ךימ טסליוװ, :טגָאזעג טלָאװ רע יו
 *...ןרא ךימ סָאד

 -כיזרָאפ ןוא טנאה יד ןגיוצעגסיוא עטאט רעד טָאה רעכיז ץנאג טינ
 -רעטנוא טָאה ןָארעג .ןרעיוא יד ןשיווצ טנוה םעד ןָאטעג לציק א קיט
 ןסיורג ןַײז טגיילעגקעווא ךעליורטוצ ןוא ןגינעגראפ ןופ טעשטרָאװעג
 ,ינק סטנַײרּפ םעַײנ ןַײז ףא ּפָאק ןקידכעלַײק

 טנוה םעד טעלגעג רעטסיירד לסיב א עטאט רעד ןיוש טָאה ָאד
 טומ טימ ןעמונעגנָא עליפא ךיז טָאה רע .ןקור ןרעביא ןוא ּפָאק ןרעביא
 טָאה ןָארעג .עדרָאמ עפמעט סנָארעג טנאה רעד ןיא ןעמענוצניירא
 ןַײז ןָאטעג קעל א ןוא גנוצ עטכַײפ ןַײז ןבעגעג סיורא קור א לענש
 יד ןָאטעג ּפאכ א עטאט רעד טָאה טַײקטכירעגמוא ןופ .טנאה סטנַײרפ
 ,ןוא .ףרּוװרָאפ טימ ןָאטעג קוק א םיא ףא טָאה ןָארענ .קירוצ טנאה
 עטסעב יד טָאה רע זא ,טניירפ םעַײנ ןַײז ןגייצרעביא וצ יידעק ,םענָאּפא
 ףא סעּפאל עטשרעדָאפ יד טלעטשעגפורא טנוה רעד טָאה ,סענָאװאק
 -גייק טָאה סָאװ ,עַײכ א ןופ ןגיוא עטוג ענַײז טימ ןוא ינק סגטאט םעד
 רעבירעד טָאה ןוא ןייב ןקילעפוצ א ראפ ןגָאלש ךיז טפראדעג טינ לָאמ
 ,ןיירא םענָאּפ ןיא םיא טקוקעגנַײרא --- ,טכעלש ןַייז וצ טינ עביס ןייק

 ליומ סָאד טנוה רעד טנפע טָא-טָא זא ,טכאדעג ךיז טָאה ןטאט םעד
 טיג עריומ ןייק רימ ראפ ףראד עמ זא ,ןיוש וטסעז טציא, :טגָאז ןוא
 ..,*?ןבָאה

 ןוא טניה ןייק טעװעדָאהעג טינ לָאמנייק טָאה סָאװ ,שטנעמ א יו
 -ָארענ טיורטעג טינ ץלא ךָאנ עטאט רעד טָאה ,טנעקעג טינ רוטאנ רעייז
 יד ןיא םיא טקוקעג םעראוו יוזא טָאה רעבָא ןָארענ .!טנוה א טרָאפ :ןענ
 שטאט רעד זא ,לדייוו ןטימ טעכָאפעג ךעלטניירפ יוזא ןוא ןַײרא ןגיוא
 סָאװ ,עַײכ רעטוג רעד טָא וצ ןצראה ןיא טַײקמעראוו א טליפרעד טָאה
 וצ יו םיא וצ ךיז טעשטשאל ןוא יורטוצ ליפיוזא סיורא םיא וצ טזַײוװ
 ,..םענעגייא ןא
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 ףֹא ,טנוה רערעַײט א ,טנוה רעליווו וד ,ךא ,טנוה רעטוג וד ,ךא --
 רימ ראפ ןטעבעג רעכיז וטסלָאװ ,ןדייר טסנָאק וד ןעוו ..!טרָאװ ןיימ
 ...סָאבעלאב ןַייד אב

 -יבאק ןופ ריט ןיא ןענאטשעג קינװארּפסיא רעד זיא טונימ רָאּפ א
 ןשיוצ ענעצס-טפאשטניירפ רעד וצ ךיז טקוקעגוצ קידנגיײוװש ןוא טענ
 -ראפ ךעלטנייוועג ,םענָאּפ ןַײז .ןשטנעמ ןטנאקאבמוא םעד ןוא טנוה ןַײז
 טרעטַײלעגסױא זיא ,ןדירפוצמוא סעּפע טימ יו קידנעטש ןוא טערומכ
 טכַײל ךיז ןבָאה סעצנָאװ עשירעטילימ עטיירדראפ ענַײז ןוא ,ןרָאװעג
 -ןדירפוצ א ןיא ןגיוצעצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןּפיל עקיד יד רעביא טגעוואב
 ,לכיימש ןטשארעביא

 ?טנוה ןַיײמ ריד טלעפעג ,סָאװ ---
 ןופ ןעגנורּפשעגפוא קיטסאה זיא ,ןָאטעג רעטיצ א טָאה עטאט רעד

 .קינװארּפסיא םוצ םענָאּפ ןטימ ןבעגעג סיוא יירד א ךיז ןוא לקנעב
 ןַײז ןוָאלראפ ןַארעג טָאה ,םיטש עטנאקאב טוג םיא יד טרעהרעד

 יד םיא קידנקעל .סָאבעלאב םוצ ךיז ןָאטעג ףרָאװ א ןוא טניירפ םעַײנ
 :טגערפעג טלָאװ רע יוװ ,ןגיוא יד ןיא טקוקעגניירא םיא רע טָאה ,טנעה
 יוזא םיא טימ ןיב ךיא סָאװ ,טינ קוק וד ?ןָאט טציא ךיא ףראד סָאװ;
 רָאנ "..טכער ןַײז םיא וט ךיא ןוא -- רענַײד קנּוװ ןייא ,ךעלטניירפ
 ןעמונעג ךיז רע טָאה ,קיטומטוג טלכיימש סָאבעלאב רעד זא ,קידנעעז
 רעד טימ טעכרָאנשעג ,םיא וצ ןטאט ןופ ןוא ןטאט םוצ םיא ןופ ןפראוו
 -עג טלָאװ רע יװ ,ןטייווצ םעד סָאד ,םענייא סָאד טקעמשעגמורא ,זָאנ
 ...ןריפנעמאזוצ לָאמא טינ ָאד ייז ןעמ ןָאק יצ ,ןעניפעגסיוא טלָאװ

 -- ,רעדירב-עטוג עצנאג ןרָאװעג ָאד טַײז ריא .,עז ךיא !עהע --
 -עג ,טרעדנּוװראפ יוװ ןדירפוצ ליפיוזא טקנוּפ ,קינװארּפסיא רעד טָאה
 טָאה רע סָאװ ,ןעמונעג יווא םיא סע וטסָאה עשז סָאװ טימ -- .טגָאז
 ?ריד וצ טזָאלעגוצ ךיג יוזא ךיז

 טפאשטניירפ עטכירעגמוא יד זא ,טקעמשרעד ךַײלג טָאה עטאט רעד
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 רעטכאמעג רעד טימ ןוא ,ןטלעהסיוא ףאס א ַאד םיא ןָאק טנוה ןטימ
 ןרעוו ןלעפעג וצ יידעק ,דניק א ןביול ןשטנעמ רעכלעוו טימ ,סעלייפסיה
 ;ןפורעגסיוא רע טָאה ,ןעמאמ רעד

 אזא ןבָאה ביל טינ ןעמ ןָאק יוװ ?עידָארָאגאלבַאקָאסיװ עשאוו --
 אזא ןעזעג טיג ןבעל ןַײמ ןיא לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא ?טנוח םענעדלָאג
 !טנוה םענעטלעז אזא ,םעגעטנאילירב

 םעד טָאה -- ,ריד וצ יוזא ךיז טעשטשאל רע סָאװ ,טינ קוק ןד --
 ראפ ןענָארעג ןַײז ןָא טמענ עמ סָאװ ,ןסָארדראפ ?סיב א קינוארּפסיא-

 ךָאנ ןוא ,ךיוא זייב ןַײז רע ןָאק ,ףראד עמ ןעוו -- ,עלעמעל א סעּפע
 | ...ךעיוק ןקידעריומ א ךיז ןיא טָאה רע זיו

 רעד טָאה --- !טנוה ןייק טיג -- בייל א ךָאד זיא'ס ,טסייה סָאװ ---
 .רעלעפ ןייז ןטכיראפ וצ טלייעג עטאט

  ןבעל טקעיכוס ןקיטכעדראפ א סעטע ןקעמשרעד רָאנ רע לָאז --
 | ,ןעזירהרעביא זדלאה םעד םיא רע טעוו ,בוטש

 / טנוח אזא טימ -- .טּפאכעגרעטנוא עטאט רעד טָאה -- זיו ךָאג --
 ,ןריט ענעפָא אב קיור ןפָאלש ןעמ ןָאק בוטש ןיא

 ,ןעדווירק ךימ ליװ רעצעמע זא ,ןטכאדסיוא םיא ךיז לָאז ,רעדָא --
 שגסיוא קינוארפסיא רעד טָאה --- ,ןסַײרּפָא ּפָאק םעד םענעי רצ טעװ
 יי ,גנילפיל ןַײז ןופ סעליימ רעמ ץלא טנכער

 ןגאוורעד ךיז טעװ סָאװ ,לאכאנ םעד ענאקעמ טינ ןיב ךיא ,ָאז --
 -אלבָאקַאסיװ עשאוו ,ךייא ףא ןָאט קוק א םורק טראוונגעק סנָארעג ןיא
 "ווארפסיא םעד ןגייטשרעביא ךיז טימאב עטאט רעד טָאה --- ,עידָארָאג
 ,טנוה ןראפ םיכָאװש ןיא קינ

 ןדייר יו ,קינװארּפטיא ןראפ ןגינעגראפ רערעסערג ןייק ןעוועג טינ
 "סיה ןוא עביל א ראפ סָאװ טימ ,ןעזעג טָאה רע .זא ןוא ,טנוה ןַײז ןגעוו
 ןעמעוו טימ ,ןסעגראפ רע טָאה ,ןענָארעג ןגעוו טדער עטאט רעד סעלַײּפ
 ןעגעכערסיוא ןשמונעג ןוא ,סעומש א ןיא ץזָאלעגנַײרא ָאד ךיז טָאה רע
 ןוא רעדנוװ ןוא ןטאטנדלעה םיא ןופ ןלייצרעד ,סעלַײמ סטנוה םעד
 ,ןיירא רָאד ןטירד ןויב ןטַײז שדייב ןופ סעכִיי ןַײז ןענעכערסיוא
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 ,שעדיכ סיורג ןיא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ,טלכיימשעג טָאה עטאט רעד
 -עגסיורא םינאפיֹוא ערעדנא יילרעלא ףא ןוא ןּפיל יד טימ טעקָאמשטעג
 טינ טַײצ עצנאג יד רע טָאה ייברעד .סעלַײּפסיה עקידלאווג ןַײז זזיוו
 רָאג טלָאװ רע יו ,טפאשביל אזא טימ ןענָארענ ןטעלג וצ טרעהעגפוא
 ,םיא ןופ ןסַײרּפָא ךיז טנָאקעג טינ

 רעד ךיז טָאה ,ןענַארענ ןגעוו דייר לאווק ןצנאג םעד טּפעשעגסיױא
 ,טנָאמרעד קינווארּפסיא

 ?וטספראד סָאװ ?וטסיב רעוו ,ךעלטנגייא ---
 ןענָארענ טימ טפאשטניַירפ ןַײז סָאװ ,טומ ןוא גנונעפָאה עצנאג יד |

 רעד ןעוו ,ןרָאװעג ןשָאלעגסיױוא יוװ זיא ,טקעװרעד טאהעג םיא ןיא טָאה
 ,ןעיניא םעצע םוצ ןטערטוצ טפראדעג טָאה עטאט

 ןגעו עקאט ..,ךיא ..,ךיא ...ךיא .,,!עידָארָאגאלבָאקָאסױװ עשאוו --
 .טלמאטשעג רע טָאה -- ...ןעמוקעג ךיא ןיב ןענַארעג רעַײא ןגעוו ,טנוה

 | | ?ָאלעיד םָאשט וו ---
 ןַײמ טשרעמיולק זא ,גנאלק ןשלאפ א ןזָאלעגסיױרא טָאה רעצעמע --

 ןלאפוצנָא טגאוועג טָאה סָאװ ,טנוה ןקיצערק םעד טנעקעג טָאה לגנַיי

 -ָאגאלבָאקָאסיװ עשאוו ,לבליב א זיא'ס ...ןענָארענ םענעטלעז רעיא ףא
 ןיב ךיא רָאנ ,סעיכ סָאד -- טניה ביִל בָאה ךיא !לבליב רענייר א !עידָאר
 ..ייז ןטלאהוצסיוא דנאטשמיא טינ ןיב ךיא ןוא ,שטנעמ רעמערָא ןא
 סָאד -- ,ןָארענ רעַײא יװ ,טנוה אזא ןופ ןלעװקנָא ,ךיז ןעלגיּפשנָא ,טָא
 ,ןטלאהעג טינ טנוה ןייק לָאמנייק ךיא בָאה ןיילא רעבָא ,ָאי

 ,י!םה ?טנוה סלגנַיי ןַײד סָאד זיא !סָאדָאװ טָא --

 ,לגנַיי ןַײמ טינ ,ךיא טינ !עידָארָאגאלבָאקָאסיװ עשאוו ,ןיינ ---
 ,טניה ןייק טעװעדָאהעג טינ לָאמנייק ןבָאה רעדניק עקירעביא עניימ טינ
 ?טניה ןטלאה רימ ןענָאק עשז יװ ,טאז וצ ןסע ךיז ראפ טינ טקעלק סע
 -סָאג םעד טריפעגניירא ןוויקעב ,ןשטנעמ עקיליווזייב ,םינָאס ןבָאה סָאד
 עשאוו ,רעמ טינ ,עריסעמ עשלאפ א .,סעָאט ןיא ינשטָאדָאלָאקַא ןידָאּפ
 ..!עידָארָאגאלבָאקָאסיװ
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 ןביילקוצרעדנאנאפ טינ טַײצ ןייק ךיא בָאה טציא :סָאװ טָא ,ונ ---
 ןַײז וצ סיוא טסעז וד .םורא געט עכעלטע ןיא ןיירא טוק .םעד ןיא ךיז
 טי ןָארענ ןַײמ ךיז טמענאב עשיטַײל טינ טימ .לשטנעמ שיטַײל א
 !ייג --- לייוורעד ,ונ ...יוזא

 "אק ןופ סיורא זיא קינוארּפסיא רעד ןעוו ,ךָאװ רעטייווצ רעד ףא
 :רעטשעדיכראפ א לָאמארעדיוו ריט ןיא ןייטש ןבילבעג רע זיא ,טעניב
 ןָארענ .זָאנ רעד ףא רעקוצ ךעלקיטש ןענָארעגנ טגיילעג טָאה עטאט רעד
 ,ףורא ןטנוא ןופ ּפָאק ןטימ גנוגעואב א טכאמעג לָאמ סעדעי טָאה
 -גּפאכרעטנוא ןוא ךייה רעד ןיא רעקוצ לקיטש סָאד קידנפראוורעטנוא
 ,ליומ ןטימ רעכאנ סע קיד

 -ירפוצ א טימ טכאלעצ ךיז קינװארּפסיא רעד טָאה -- !ָאהדָאהדָא --
 -- .עמכָאכ א סדניק ןַײז ןופ עטאט א טכאל סע יװ ,רעטכעלעג םענעד
 -ָאמ וד ,ךא !טרָאװ ןַײמ ףא ,ץנוק םעַײנ א טנרעלעגסיוא םיא טָאה רע
 !עיטסעב וד ,ךא !קינעש

 טנכייצאב קינװארּפסיא רעד ןעמעוו ,טסּוװעג טינ טָאה עטאט רעד
 ,טנוה םעד רעדָא םיא --- "עיטסעב, ןוא *קינעשַאמ, רעטרעוו יד טימ
 -וצרעטנוא רעכַײלג ראפ ןטלאהעג רע טָאה ןגעוו טיײקרעכיז ןופ רָאנ
 ,סעלַײּפסיה ןַייז ןטלאה

 ןטַײצ עקיטנַיה טינ רָאג ךָאד ןעמ טעז טניה עגולק עכלעזא --
 ...עידָארָאגאלבָאקָאסיװ עשאוו

 סָאװ ,רעדנּוװ ןוא סעמכָאכ סנָארעג ןלייצרעד ןעמונעג טָאה רע ןוא
 טאהעג טָאה רע עכלעוו ןוא ןעניז ןפא ןעמוקעג טונימ יד םיא ןענַײז
 ,רעירפ ןופ טיירגעגוצ

 יוזא לָאז סָאװ ,דָיי א ךיא ןגעגאב ןבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד --
 -גייוועג -- ,טשעדיכעג ךיז קינווארּפסיא רעד טָאה -- ,טניה ןבָאה ביל
 ,ליימ א ראפ טנוה א ןופ רענייא רעיא ךָאד טפיולטנא ךעל

 --- ,עידָארָאגאלבָאקָאסיװ עשאוו ,ךַײלג טינ זיא טנוה א וצ טנוה א --
 יוװ רעמ --- ,גנונַײשרעד עקידריווקרעמ יד טרעלקרעד עטאט רעד טָאה
 ,,,טיג םיא ךָאד טלעפ ןשָאל
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 ,טמיטשעגנייא ןרעג קינװארּפסיא רעד טָאה --- !אדווארּפ ָאט יא --
 ,רעטסיירד ךָאנ ןרָאװעג זיא עטאט רעד

 ךַײא וצ ךיז ןדנעוו רימ טביולרעד !עידָארָאגאלבָאקָאסיװ עשאוו --
 ,עשָאקאב רעקינעטרעטנוא ןא טימ

 -עגרעביא קינווארפסיא רעד םיא טָאה --- !סייוו ךיא ,סייוו ךיא --
 רימ .טינ ליַײװרעד םיא ךָאד ךיא עּפעשט .,לגנִיי ןַײד ןגעוו -- .ןגָאלש
 ,ןטכארטאב ךאז יד ךָאנ ןלעוו

 ךיא .לגנִיי ןַיײמ ןגעװ טינ ,עידָארָאגאלבָאקָאסיװ עשאוו ,ןיינ --
 טינ טסיזמוא לגניי םערָא ןא טעװ ןוא ץראה טוג א טָאה ריא זא ,סייוו
 ןענָארעג ןגָארטרעטנוא שינעביולרעד רעייא ןטעב ליוו ךיא ,ןפָארטשאב
 | .ענָאטאמ עניילק א

 -ָאטאמ ןייק טינ ןעמענ רימ ?ענָאטאמ א ראפ סָאװ !?ענָאטאמ א --
 ,טנוה ןראפ ןוא ךיז ראפ טדערעג רע טָאה -- !סענ

 א טל טכאמעג ,עידָארָאגאלבָאקָאסױװ עשאוו ,דנאבזדלאה א --
 ,טנוה אזא ראפ טסאּפ סע יוװ ,לקיטנא ןא רָאג ...גנולעטשאב רעלעיצעּפס
 !עידָארָאגאלבָאקָאסיװ עשאוו ,דָאנג רעַײא טזייוו

 .ןעוועג טרירעג זיא ץראה קידנביל-טנוה סקינווארּפסיא םעד
 רֶע טָאה -- ,טינ סענָאטאמ םוש ןייק רימ ןעמענ לאלק סלא --

 ןוא ,ןדנובעגוצ ריד וצ זיא ןָארענ -- עז ךיא רָאנ -- ,טגָאזעג גנערטש
 ךיא לע ,לשטנעמ ךעלטנרָא ןא טסיב וד זא ,זייוואב א זיא ןיילא סָאד
 ,ךנאבזדלאה א ןעקנעש םיא טסנָאק ,טוג :םאנסיוא ןא ןכאמ ריד ראפ
 ,קראטש יוזא ריד ךיז טליוו סע ניוא

 !דָאנג רעייא ןעקנאד וצ יו ,טינ סייוו ךיא ---
 !?ייּפוטס ,ָאנדאל ֹונ --
 -עג לופ בוטש יד זיא יוזא ,םייהא ןעמוקעג זיא עטאט רעד רָאנ יו

 ךיז טָאה סָאװ טימ ,ןסיוו וצ טראגעג ןבָאה סָאװ ,םינייכש טימ ןרָאװ
 ,טקידנעעג סע

 רעד טָאה --- ,םעלָאשעב ,ןגָאז ןעמ ןָאק ,סע ךיז טָאה טקידנעעג --
 -עלא זדנוא וצ ייוו-ןוא-ךֶא זא ,ןדַיי ,ריא טרעה רָאנ --- .טגָאזעג עטאט
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 ךיא בָאה ,ריא טניימ ,סָאװ טימ !זדנוא רעביא טקיטלעוװעג'ס רעו ,ןעמ
 ןייכ"עסיונ בָאה ךיא ?ןָאמָאה םענעגושעמ םעד אב טפיוקעגסיוא ךיז
 רעד טָאה --- !םענַײז טנוה ןרעַײט םעד אב -- טישכאט ןַײז אב ןעוועג
 ,טוג ןיוש זדנוא זיא'ס ,ןדַיי ,לאלקאה -- .טגָאזעג שינרעטיב טימ עטאט
 ןצישאב זדנוא לָאז סע רע ,ןיוש רימ ןבָאה רעטַײװ ןוא ןָא טניַײה ןופ
 -ןעוו ןעמ טעוװ רעמָאט .סעינָארוּפ ןוא סערייזג עלא ןופ ןעמערישאב ןוא
 -דָארָאגאלבָאקָאסיװ םוצ ןעמוקנָא ןפראד ,עלילָאכ ,לָאמארעדיװ זיא-טינ
 ;ךימ טזָאל זיא --- ,דיכָאי א ראפ יצ לָאהָאק ראפ --- רעבַײרט-טניה םענ
 ,..טניה וצ ןייגוצ ףראד עמ יו ,םעשאהכערָאב ,ןיוש סייוו ךיא
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 סאג עשידימש יד

 ןעמוקעגסיוא רימ זיא ףמאק ןרעווש ןוא ןגנאל
 טכער םעד ראפ ןטאט ןַײמ טימ ןריפ וצ
 טָאה עטאט רעד .םירייוואכ ךיז ןביילקוצסיוא
 ןענייז סָאד --- םירייוואכ עטוג זא ,ןטלאהעג
 -אטס ,עליטש ,ןרעטלע עשיטַײל ןופ רעדניק

 ןָאק עמ עכלעוו ןופ ,רעדניק .רעכעה ןוא ןכַײלג ןיימ רעדניק ,ענשטעט
 ,ןטוג םוצ ןענרעל סעּפע

 ןענַײז סָאד --- םירייוואכ עטוג זא ,ןעמוקעגסיוא זיא רימ אב ןוא
 -לטַײפ ,לסעפ-לסעה ,לגיופ רעראד עקמיולש ,עקשיק עדנילב עקשיפ
 ןַײמ,; טשינ שטָאכ ,רעדניק ץלא -- עקטָאנ ,עקזַײא ,עקייש ,לטַײב
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 -רעד ןענָאק סָאװ ,ערוועכ עטנוזעג עכעליירפ א רעבָא ראפרעד ,"ןכַײלג
 .ןיילק וצ טינ ייז ראפ זיא ךאז ןייק סָאװ ,ןטאי ,ּפאלק א ןעגנאל

 ,סעקינטעראק ,ןדימש ,סעלָאגעלאב ןענַײז סעטאט ערעייז סָאװ ,סָאד
 -ינּפאלערוק ,סעקרעקעב-לגייב -- סעמאמ יד ןוא סרעטסוש ,סרעדנָאב
 ךָאנ בָאה ךיא ,עבארעדא .ןרא ןביוהעגנָא טינ ךימ טָאה --- ,ןטסניד ,סעצ
 טאהעג טָאה ייז ןופ רערעדעי :ענַײמ םירייוואכ יד טָא ןעוועג ענאקעמ

 ,טמיראב ךיז טָאה עקשיק עדנילב עקשיפ ;ךיז ןעמיראב וצ סָאװ טימ
 רע :דרעפ ןטסיװָארָאנ עמאס םעד ןדימשרעטנוא ןָאק עטאט ןַײז זא
 סָאד ןָאק ,ינק יד ןשיװצ סיפ סדרעפ םעד ןשטעווקראפ זיולב ףראד
 אזא ןופ סיוא ךיז טכאל לטַײב-לטיַיפ רָאנ ,טרָא ןופ ןריר טינ ךיז דרעפ
 ןיא עקיארט א ןלעטשּפָא ןָאק עטאט ןַײז "!ץנוק א רימ ךיואק :ערּוװג
 רעטשרעטניה רעד ראפ ךיז ןָאט ּפאכ א רָאנ ףראד רע .ּפָאלאג ןטכער
 טעװַאקעגוצ יװ ,ןייטש טבַײלב עקיָארט יד ןוא ,עטעראק רעד ןופ דָאר
 | ,..דרע רעד וצ

 ןיא לָאמנייא טָאה ,עבידנאקש עמָאינ ךיז טמיראב ,עטאט ןַײז ןוא
 ןענייז סָאװ ,םינָאלזאג ַײרד טלעטשעגנגעקטנא ךיז ןיילא רענייא דלאוו
 -לעה אזא ןופ טרעװ לטַײּפ רָאנ ...סעקאדעש טימ דיוב ןַײז ןלאפאב
 עריומ רָאג םינָאלזאג ןבָאה ןטאט ןַײז טימ :לעַאּפסינ טינ ךיוא טַײײקשיד

 ...ךיז ןביײהוצנָא
 ערעייז טימ ךיז ןעמעש וצ סָאװ טינ ךיוא ןבָאה םירייוואכ ערעדנא

 ןגָאװ א לסקא ןטימ ןבייהרעטנוא ,ףראד עמ ןעוו ,ןָאק רענייא :סעטאט
 קעדָאז ןקידוּפנעצ א ןעלסקא יד ףא טגָארט -- רעטייווצ א ,עסאמ טימ
 ...סעפיירס ןשעל םאב סערּוװג טזייוואב רעטירד א ,שיילפ

 -עמע רָאנ לָאז -- .טכארטעג ךיא בָאה --- !סעטאט ןענַײז סָאד טָא;

 לָאז סע רעוו ,ןאראפ זיא ,םירייוואכ ענַײמ ןופ ןעמעוו ןעּפעשטראפ רעצ
 רע רָאנ ,טסוה רע רָאנ ?סָאװ ,עטאט ןַײמ רעבָא .ןעמענָא יז ראפ ךיז
 ןלייצרעד וצ ןצעמע עּפראכ א רָאג זיא'ס -- סעקנאב ןלעטש ךיז טזָאל
 *!סע
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 ןריט עטנפעעצ יד ראפ ןײטשּפָא טנָאקעג ךיא בָאה דנאנאכָאנ ןעָאש

 ,ןטעברא ןיז ענַייז טימ רע יװ ,ןקוק ןוא עינזוק סדימש םעד עדוי ןופ

 ייוצ טימ ןוא ,ןקיטנופנעצ א ,םעניילק א םענייא -- סרעמאה יירד טימ

 ןזייא קיטש ןטילגעגנָא ןסַײװ זיב םעד ייז ןּפאלק ,עװַאדוּפבלאה ,עסיורג

 ּפעלק ייוצ ןוא רעמאה םעניילק ןטימ פאלק ןייא :טקאט ןיא שימטיר

 ןליּפש ייז --- ןטעברא ייז טינ !אט-אט ,אט !אטדאט ,אט .עסיורג יד טימ

 י- .ךיז

 ןוא עטָאמ -- ןיז סעדוי ןעוט טעברא עצנאג יד זא ,ךיז טכאד רימ

 ןרעביא זיירק א ייז טימ ןכאמ ,סרעמאה ערעווש יד ןבייה ייז ;:טעדנעב

 ,עדוי .עגנאטש רעטילגעצ רעד ףא ךעיוק טימ ּפָארא יז ןזָאל ןוא ּפָאק
 זיולב ,ןגעוו עציוי ןופ רָאנ רעמאה םעניילק ןטימ טּפאלק ,רימ ךיז טכאד

 ,ןייטשראפ וצ ןָא ךיא בייה ,וצ ךיז קוק ךיא ןעוו רָאנ .טקאט ןטלאה וצ

 ,טעברא רעד טימ ןָא טריפ רע :עדוי ָאד זיא רעטסַײמ רעסעמע רעד זא

 םעניילק םעד טימ ןּפאלק ןַײז טיול .רעטסעקרָא ןא טימ טנעגיריד א יו

 -אה ערעייז טימ ןָאט ןפראד ייז סָאװ ,טעדנעב ןוא עטָאמ ןסייוו רעמאה

 וצ יו ןוא ןעוו ,לאנגיס א סע זיא ,עלָאטּפאנ ,ןוז ןטירד םעד ראפ .סרעמ

 קירוצ ןעוו ןוא ןעמענסיורא ןעוו ,עלדאווָאק רעד ףא ןזיײא סָאד ןעווערעק

 .ןרָאה-רעיײפ ןיא סע ןגיילניירא

 ןזייא קיטש טעשָאּפ א יוו וצ ךיז ךיא קוק רעגיַײנ ןטסערג ןטימ

 ןא ןיא :ךאז א ןיא טנעה ערעייז ןיא טלדנאווראפ זייווכעלסיב טרעוו

 ,ןזייא-ךערב א ןיא ,ןזייא-רעקא ןא ןיא ,ןערָאװש א ןיא ,עניש א ןיא ,סקא

 סע יװ ,ךיא עז ןבעל ןַײמ ןיא לָאמ עטשרע סָאד !טליוו ריא סָאװ ןיא

 ..!עוואקישט רעייז זיא סָאד ןוא ,ןכאז ןפאשאב ןרעוו

 עבייל .עינזוק סעכוי עבייל טייטש עינזוק סעדוי רעבינגעק טקנוּפ

 טימ טעברא עבייל .ראווג א ,זיר א ,קיצפופ רָאי א ןופ שטנעמ א זיא

 ןוא ,רע יװ ,עקראטש ,עקיסקיוועג עכלעזא טקנוּפ --- םינָאב ייווצ ענייז

 -עש רענייא ,ןעגנוי ענייש ןוא עכעליירפ --- ריפ עלא .ןלעזעג ייווצ טימ

 | ,ןטייווצ םענופ רענ
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 רעד ףא דימש ןטסעב םעד ראפ עבייל ךיז טנכער ןעדוי ךָאנ
 | . .סאג רעשידימש

 עטסעב עניימ ןופ רענייא ןעוועג טינ טלָאװ ,לגנַיי סעדוי ,עקשיפ ןעוו
 .עבייל זיא דימש רעטסעב רעד זא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,םירייוואכ

 ןַײז טימ עבײל טעברא סע יװ ,ךעליירפ ןוא קידװערַאּפש יוזא
 ,ךיז ענייז טימ עדוי עליפא טינ טעברא ,ערוועכ

 רָאפ ךיז ןלעטש ןיז ענייז טימ עדוי ןוא עדנאמָאק ןַײז טימ עכייל
 יד ןופ ענעמוקעגסיורא ,ןזיר --- םיקאנאזיינב יד יו עיזאטנאפ ןַײמ ןיא
 ןפרָאװעגּפָארא ,עדנעגעל יד טלייצרעד סע יוװ ,טָאה טָאג סָאװ ,םיכָאלאמ
 ףא ערָאהנשַאל טדערעג ןבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד דרע רעד ףא למיה ןופ
 ,.,ןשטנעמ

 זיב טראשראפ רעדמעה יד ןופ לברא יד ,רעכעטראפ ענרעדעל ןיא
 -אב רעמענעּפ יד ,טנעה עטזיולבטנא יד ןֹופ ןלוקסומ עקיטכעמ יד וצ
 "גופ-רעייפ ןופ ןגער א טימ ,ןרָאה ןיא רעייפ ןופ ןייש םעד ןופ ןטכיול
 יז ןענייז -- ,סרעמאה ערעייז רעטנוא ןופ ייז םורא ןצירּפש סָאװ ,ןעק
 -ירעמ ,עקידנעקארכ ,עקידנטסוה ,ערעגָאמ יד ןופ שרעדנא יוזא ןעוועג
 !סאג רעזדנוא ןופ ןדִיי ענלאד

 טלעוו רעדנא ןא ןֹופ םיורב עראדנעגעל ןיא טינ ביוא ,עשז סָאװ ןיא
 ןופ טרעכייראב ,עיזאטנאפ עשלגנַיי ןַײמ ןעלדנאווראפ טנָאקעג ייז טָאה
 !?עדָאגאה ןוא שערדעמ ןופ סעדנעגעל יד

 רימ ראפ סאג עשידימש יד זיא סאג רעזדנוא טימ ךיילגראפ ןיא
 -ידרפ א ,עקידעבעל א ,טלעוו רעדנא ןא -- סאג רעדנא ןא טינ ןעוועג
 .עקידלמוט ןוא עכעל

 -גָאב טימ ,רעכאמלעטס טימ ,ןדימש טימ טצעזאב זיא סאג עצנאג יד
 ,רעכעלב ,סרעקָאט ,סעראמיר עכעלטע ךיוא ריא ףא ןטעברא סע .סרעד
 ,טלעוו רעצנאג רעד ראפ ןפָא ,ןסיורד טעברא רעייז ןעוט ייז ןופ ווָארסָאד

 -ערעקסיוא טינ בוטש ןיא ךיז וטסעװ עכָאלעמ רעזדנוא טימ ---
 ןגָאװ א טימ ךיז גיילעצ ,עבארעדא -- .ךאמלעטס עמָאיל טגָאז -- עוו
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 -ָאפ עכָאלעמ רעזדנוא !בוטש ןיא סנאשזיליד ןופ דָאר א טימ עליפא יצ
 !ךיז ןָאט וצ רעק א ּוװ ןַײז לָאז'ס ,רָאטסָארּפ ,טפול עיירפ טרעד

 ןָאק רערעדעי ןוא טנפעעצ טיירב ןענַײז סעינזוק יד ןופ ןריט יד
 | .ןָאטעג טרָאד טרעוו טעברא יד יװ ,ןעז

 ןזַיײא ןופ ,ןזַײא ףא ןזַײא טימ ּפעלק ןופ געט עצנאג טכליה סאג יד
 ייטש !ורּפט, ;דרעפ טימ ךרוד ךיז ןסעומש ןדימש .ךעלב ףא ,ץלָאה ףא
  וצ ןעמוק ײרעקסארט טימ *"!לוויטש עַײנ ןָא ריד טוט עמ ןעוו ,קִיור
 א ףא עניש א ןעִיצנָא ,עקשזָארד א ןטכיראפ -- סעקישטשָאווזיא ןרָאפ
 סאג רעד רעביא ךיז טגעוואב ,דנאפלעה א יו ,עילָאװאּפ ןוא רעווש .דָאר
 רע טלעטש עניק רעסיורג סעבייל וצ .סנאשזיליד רעטעשטעילאקעצ א
 ,סנאשזיליד םעד ןריטנָאמער זא ,טלאה עדוי .עינזוק סעדוי ןבעל ּפָא ךיז
 עבייל ןוא ,עקָאזאכ ןַיז זיא ,קסיֹורבָאב ןוא קצולס ןשיװצ טריסרוק סָאװ
 יוװ ,סנאשזיליד םעד ןטכיראפ וצ טכער אזא טקנוּפ טָאה רע זא ,טנכער
 ,סנאשזיליד א ןטכיראפ סאג רעד ףא טגנערב עמ ןעוו ,לָאמ סעדעי .עדוי
 ןופ ןוא עינזוק רעייז ןופ ריט רעד ראפ סיורא ןיז יד טימ עבייל ןעייג
 ;דיירעביא ןא ןָא ךיז טבייה ןטַייז עדייב

 טסירדראפ -- ףסנאשזיליד ןטכיראפ -- ןעמונעג דאירדָאּפ א --
 .ןעבייל

 -יליד םעד קידנטכארטאב ,עדוי גָאז א טיג -- ?ענאקעמ טסיב --
 .עליוכ ןַײז רעטקָאד א יו ,סנאשז

 -ייס ןיוש ךָאד טספראד !עדוי ,טלעוו יד ןַיײא וטסַײר טסיזמוא --
 ...גנאג א ןייג דלאב ַײסיװ

 -לאב ןייק טינ עדוי טבַײלב -- !ףבעלרעביא ךיד ךָאנ לעװ ךיא ---
 | ,וויוכ

 סעבייל ןופ רענייא ןַיײרא ךיז טשימ --- ,קינייוו ייז זיא טלעוו יד --
 -- סעטעראק עװָאטשטָאּפ יד ,ייז -- ןטכיראפ סנאשזיליד םעד -- ,ןיז
 !ןיירא ןטאט רעייז ןיא ךעור א ,ייז ץלא ,ייז

 -- !דעש רעצראווש ,זָאנ ןיא רעפעפ ,ןגיוא יד ןיא ריד ץלאז -- = |
 ,סעדוי עלָאטּפאנ סיורא טגנירּפש
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 "אלעג ןוא רערעטלע רעד טלעטש -- ,טינ רעפטנע !ייז ףא ַײּפש ---
 ,רעדורב ןקיציה ,ןרעגנַיי ןַיז ּפָא טעדנעב רענעס

 ,טָא-טָא ,יירעלדיז א ןיא רעביא לָאמטּפָא טייג ךיז ןעלטרעוועצ סָאד
 .געלשעג א ןכערבסיוא טעװ ,ךיז טכאד

 !םיריוביג עכלעזא ןשיװצ געלשעג א ןקוקוצנָא ליוװ ןַיז טעוו'ס
 ןופ רעטַײװ .םעלָאשעב ץלא ךיז טקידנע ,ןרעיודאב סיורג ןַײמ וצ ,רָאנ
 לָאמ ןייא ןייק זיא סעקנושארטס עקיטַייזנגעק ןוא סעלָאלק ,ַײרעלדיז
 ןעוועג זיא גנונעּפָאה עקיצנייא יד .ןעגנאגרעד טינ םינייכש יד ןשיווצ
 ,רימ ןעמוקרָאפ טפראדעג ןכיגניא טָאה סָאװ ,ענעסאכ סטעדנעב ףא
 טימ עבייל *!ךעשיוכ ןָאט ךיז טעוו'ס, זא ,ןעוועג רעכיז ןענַײז ,ךעלגנִיי
 סעיווענ רעזדנוא .ןסָאכ םעד לציּפש א סעּפע ןָאטּפָא ןיוש ןלעוו םינָאב יד
 -אכ רעד ףא ןטעבראפ טָאה עדוי ,טרעקראפ .ןרָאװעג םעיוקעמ טינ זיא
 טשוקעג ,ןעמוקעג ןענייז ענעי ."עווטסיימעס רעד טימ, ןעבייל ענעס
 ןשטנוװעג ןוא םִיאכעל ןעקנורטעג ,ןסָאכ ןטימ ןוא ןטוכעמ ןטימ ךיז
 ;ןטייווצ םעד רענייא

 !םיא ןופ סעכאנ ךאס א ןבעלרעד טסלָאז !עדוי ,םיאכעל --
 טַײז ריא ןופ בַײװ סעבייל טָאה --- !ךעלקיניירוא ןוא ךעלקינייא --

 | ,טגיילעגוצ
 -טנעעג עדוי טָאה -- !עבייל ,ריד אב ןכיגניא סעכמיס םעשעצרימ --

 | | | ,עכָארב א טימ טרעפ
 -עג ,ןעקנורטעג ןעמ טָאה גָאט ןבלאה א ןגרָאמ ףא ןוא טכאנ עצנאג א

 יז יװ ,ןעקנורטעג רעדיוו ןוא ךיז טשוקעג ,ןדָאהאראק טצנאטעג ,ןסעג
 ,טגָאזעג טיג טרָאװ םורק ןייק ןטייווצ םעד רענייא לָאמנייק ןטלָאװ

 טסע עמ ןוא ,ךאס א ןוא רעווש ןעמ טעברא סאג רעשידימש רעד ףא

 -פערק ,עטצעזעג א ,עייל-עינעה ,בייוו סעדוי .ךאס א ןוא טיטעּפא טימ
 ערעווש ןוויוא ןיא טעוװערעק ,ןקאב עטיור ,עפייטש טימ ,ענעדִיי עקיט

 א שיט םוצ ןעגנאלרעד וצ םיוק טזַײװאב ןוא שטשרָאב טימ סענוהושט
 ,לסיש א ךָאנ לסיש
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 -טאל ןלעבאטש ,רעדער יוװ ,עקידכעלַײק ןוא עסיורג ,טיורב סנבאל
 רעבעל זיא ,שיילפ ןייק ָאטינ זיא'ס זא ןוא ,שיילפ ןעלסיש עסיורג ,סעק
 עטנוזעג טימ טלָאמעגרעביא ךיג ןרעוו ,לּפָאטראק טימ ןעגנול רעדָא

 ןעיידראפ ,ךיז טכאד ,ןענָאק סָאװ ,סנגָאמ ןיא טכָאקעגרעביא ןוא ןייצ
 | .רענייטש

 ריא -- .עייל-עינעה טגָאז -- ,ךיז ןופ טינ זיא ךיז ןיא סָאװ --
 -עוולעוו ןטסָאק זדנעג ייווצ :עקנירעַײט ,ןגָאז ךיײא לעוו'כ סָאװ ,טסייוו
 ,ןסע רָאנ ףפראד טינ ןעמ לָאז ייוועלאה ,רעטקָאד א לָאמ ןייא יו ,רעל
 .ןַײז טנוזעג ןוא ןסע

 סעייל-עינעה טימ םיקסאמ ןענַײז סאג רעשידימש רעד ןופ רעבייוו
 | | ,עיפָאסָאליפ

 לפעל ןייא .עייל-עינעה ,טַײײז ריא טכערעג יװ ,זדנוא ףא רָאי אזא --
 ףראד ןסע ףא ...שטשרָאב לסיש עצנאג א יװ ,רערעיײט טסָאק ליינציר
 -  ..ןרָאּפש טינ לָאמניײק ןעמ

 -נעוועג ןיא סאג רעשידימש רעד ןופ ןעגנוי יד סיוא ךיז ןצוּפ סעבאש
 עקיצנאלג טימ ןעלטיה ןיא ,ךעלדמעה עטיינעגסיוא ןיא ,ןגוצנָא ענעט
 סענעשעק עלופ ןָא ןטיש ,ךעלעקעט יד יוװ ,ךעלעוויטש ןיא ןוא סעקעשאד
 ןעייטש ערעדנא .ריצאּפש א ףא יײסָאש ןפא סיורא ןעייג ןוא ןרעדָאי טימ
 -ָאש יד קידנעַײּפשסױא ,סעקשטעמעס ןעשטשול ןוא רעזייה ערעייז ראפ
 ןיא קאנזַאּפ עשָאי וצ ןעמ טייג ךָאנרעד .ךיז ןופ טַײװ רעטפאלק א ץכעל
 .ןדיומ טימ ןצנאט עקבאב רעד עיוויצ וצ רעדָא ריב ןעקנירט קנעש

 יד סאג רעשידימש רעד ןופ ןעגנוי יד ןענייז ,ךעלגניי ,זדנוא ראפ
 ןוא ,טַײקשידלעה ןופ ,טַײקשלבצנאמ ןופ ,ערּוװג ןופ גנורעּפרעקראפ
 .ייז ףא ןַײז ךעלנע לסיב א שטָאכ יידעק ,ןענָאק רימ סָאװ ,ץלא ןעוט רימ

 סרעטכארטסיוא עסיורג ןענַײז סאג רעשידימש רעד ןופ ךעלגנִיי יד
 -עליּפש ןוא ןעגנומענרעטנוא עשילאקיזיר יילרעלא ןיא סרעוטפוא ןוא
 .ןסאג ערעדנא ןופ ךעלגנִיי טימ ןגעלשעג ןיא עטסיירד ,עקראטש ,ןעייר

 ,סעדָאבָא ןלעבאטש עכיוה ןגיל סעקינסעלָאק יד ןופ רעזייה יד ןבעל

 ,סלעשיד ,סעציּפס ןגיל סע .סיורָאפ רָאי א ףא רעדער ראפ לאירעטאמ
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 עקיטראפ ןרעדנא ןפא רענייא ןפרָאװעגנָא ןגיל סע .רענעגעוו ןופ ןלייט
 ףורא ןרעטעלק רימ .רעדער ןָא ןוא עטרימשעגמורא ןייק טינ רָאנ ,רענעגעוו
 ןיא ךיז ןביײלקראפ רימ ."סנאשזיליד ,, ןיא ןליּפש ןוא רענעגעוו יד ףא
 ןוא ,סעדָאבָא ןלעבאטש עכיוה יד זדנוא אב ןסייה סע יװ ,רעמענירב יד
 .טרָאד ןופ ךיז ןבַײלקוצסיורא קירוצ יוזאיו ,טינ רימ ןסייוו ךָאנרעד
 יד םוא רימ ןפראוו ,רעמענירב יד ןופ קידנרעטעלק זא ,טריסאּפ סע
 יד ןיא סעקיסאּפ טימ זדנוא ךָאנ ךיז ןגָאי סעקינסעלָאק יד ,ןלעבאטש
 לָאמאכָאנ ךיז ןלעוװ רימ ביוא ,ןסַײרּפָא זדנוא ּפעק יד וצ ןגָאז ןוא טנעה
 -ארטס יד ןופ סיוא ךיז ןכאל רימ רָאנ .ןלעבאטש יד ןיא ןכירק ןגעוורעד
 ,ליּפש רעד ןופ לייט א זיא זדנוא ךָאנ שינעגָאי סָאד עפוג ,.סעקנוש

 א ףא ךיז ךיא זָאל .םירייוואכ ענַײמ יו ,ךיג יוזא ןפיול טינ ןָאק ךיא
 ,רימ וצ !קידלוש עמַאשענ יד טָאג --- טרָא ןפא ןייטש ביילב ךיא :לציּפש
 טינ ןוא ןכַארקעג ןיב ךיא טינ .טינ סעכַײש ןייק סע טָאה ,סָאד טסייה
 ןוא .ןַײא רימ סע ךיז טיג לָאמטּפָא ..,סעדָאבָא יד ןטָאשעצ בָאה ךיא
 קינסעלָאק רעד רימ טביולרעד ,לגנִיי שיטַײל א ןיב ךיא סָאװ ,ראפרעד
 -וצ רעדיוו ןוא טרָא רעייז ףא קירוצ סעדָאבָא יד ןעלקייק םיא ןפלעה
 ,ןלעבאטש ןיא ןלעטשפיונ

 טימ ןעמאזוצ רעדָא קאזזָאלב םוצ וצ ךימ טזָאל דימש רעד עדוי ןעוו
 א ןעיצנָא סייב ,ןעגנאווצ עקידרעטפאלק יד ףא ךיז ןעגנעהנָא ערעדנא
 | ,ָאטינ ןכיילג ןייק רימ וצ זיא ,סנאשזיליד ןופ דָאר א ףא עניש

 ןצּפאק רעכעליירפ ןוא רעגנוי א רָאג ךָאנ ,עקכאנ ,עטאט סלטָאמ
 עניימ ןיא ןעזעגסיוא טָאה ,ןעגנוזעג רעדייסעק טעברא רעד אב טָאה סָאװ
 יד ןסַײרּפָא טנָאקעג טינ טעשָאּפ בָאה ךיא .רעכאמפעשיק א יװ ,ןגיוא
 יו ,ןענַײז ץלָאה רעקיטש עטעשָאּפ עכלעוו ןיא ,טנעה ענַייז ןופ ןגיוא
 ,ןכאז עטעקצאצעג ,עטקָאטעג ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ,ףעשיק א ךרוד
 -אב עטקישעג ענַײז טימ סיוא סע טענק רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ
 טנעָאנ טינ ךימ טזָאל רע סָאװ ,סָאד רָאנ זיא טכעלש .רעגניפ עכעלגעוו
 שטָאכ ןקָאטסױא ןווּורּפ יוזא ךיז טליװ רימ .לעטשעג ןשרעקָאט םוצ וצ
 !לכעלייק ןייא
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 -- ,לרעטכעלעג קיטומטוג ןַײז טימ עקכָאנ טגָאז -- ,לטאי ,ןייג ---
 ןזיײװאב טינ טסעװ .ךעלטנעה עלעדייא ענַײד ראפ טינ זיא ַײרעקָאט

 ..ןזייװ וצ גייפ א סָאװ טימ ,ןבָאה טינ טסעוו וד יו ,ךיז ןקוקוצמורא

 .לעטשעג םוצ טנעָאנ טינ רע טזָאל לגנִיי ןגייא ןַײז עליפא

 ךיא .עליכא קינייװ ןוא עליפט ךאס א :סענָאזאכ יוװ זיא יײרעקָאט --

 רימ אב ט'רע :טנאה ןיא עכַאלעמ ערעסעב א ןבָאה לָאז ןוז ןַײמ ,ליוו

 יײרעקָאט ןופ .רעסָאלש רעטוג א ,סעכָאּפאהלַאכעל ,רעדָא ,קינאכעמ א ןַײז

 ךיא ןוא .טיורב םוצ ץלאז ןוא עשאק ףא רעסאוו יװ ,רעמ טינ וטסָאה

 וצ סָאװ -- ןגָאמ ןַײז ןוא ,ןלָאמ וצ סָאװ ןבָאה ןלָאז ןייצ ענַײז ,ליוו

 | | ייןבָאק
 טינ ענַײמ ךיוא לָאמטּפָא ןוא עַײרפ עדעי טלייטעג ךיא בָאה יוזא

 סע ּוװ ,ךעלסעג ערעדנא ןוא סאג רעשידימש רעד ןשיװצ געט עיירפ

 ןַײמ ןופ רעקירעדינ; רעדניק ץלא -- ,םירייוואכ עניימ טניווועג ןבָאה

 | | ,"דארג
 -עג טָאה זיולב .ךאז ןייא .ייז טימ ךעליירפ זיא רימ ,טוג זיא רימ

 טעװ ,עטאט רעד םעד ןגעוו ךיז טסיוורעד רעמָאט :דיירפ ןַײמ טרעטש

 ...ךיוא רימ וצ ,רעשפע ,ןוא ןעמעלא םעד וצ ףָאס א ןכאמ רע

 | ,םעד ןגעוו ןרעלק טינ רעסעב רָאנ
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 רערעל ענַײמ

 ןעמוקאב בָאה ךיא סָאװ ,"גנודליב ,, רעד ץוכ
 ךיוא טגרָאזעג עטאט רעד טָאה ,רעדייכ ןיא
 טָאה רע :גנודליב "רעכעלטלעוו, ןַייײמ ראפ
 שעדױקנשַאל ףא רערעל א ןעגנודעג רימ ראפ
 טימ שיסור ףא רערעל א ןוא קודקיד טימ

 שעדױקנשַאל ףא רערעל רעטשרע ןַײמ .עקיטעמפירא ןוא עקיטאמארג
 רעקידערױכשערַאמ ,רעליטש א -- סעַײש לרא ןעוועג זיא קודקיד טימ
 ןוא ,לקער ץרוק א יװ ןטליג ןענַאק לָאז סע ,גנאל וצ שעבלאמ א ןיא דַיי
 ,עטָאּפאק עגנאל א ןפורנָא ןענָאק סע לָאז עמ ,ץרוק וצ
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 ,סעַײּפ ענַײז ןגעוו עכעלמענ סָאד
 סייבפעלא םעד ןבַײרש ךימ ןענרעל ןופ ןביוהעגנָא רע טָאה סרוק ןַײז

 -נעמאזוצ ןוא ,בייהנָא םוצ ףָאס ןופ --- רעדייס ןטרעקראפ ןיא ,ריוּפאק
 ,רעטרעוו עכעלדנעטשראפמוא ערעדנוזאב סעיסיוא עכעלטע ןופ ןלעטש
 א ןבילבעג םעַײהדא רימ ראפ זיא עכלעוו ןופ טלאהניא ןוא ןיז רעד
 ,שינעטער

 -ראפ יד זיב ,דעמיל-ריוּפאק םעד ןיא טביעג ךיז גנאל יוזא בָאה ךיא
 -טפָא ,ןגיוא עניימ ראפ ןבעווש קידנעטש ןעמונעג ןבָאה רעטרעוו עטיירד
 -עג עליפא ןשינעעזראפ יילרעלא ןופ טלאטשעג ןיא רימ ייז ןענַיײז לָאמ
 ןרָאװעג רימ אב זיא טרעקראפ רעטרעוו ןדיירסיוא .םעלָאכ ןיא ןעמוק
 ךיא/ :ןגָאז וצ טָאטשנָא .טרָאּפס ןימ א ןיא ךיז טלדנאווראפ ,טַײהניוװועג א
 יגייג ןיט וויל איכ, :ןָאטעג לּפאלּפ א ךיא בָאה ,"רעדייכ ןיא ןייג טינ ליוו
 -יוס-םאד ןַײמ ןגָאז ..."א גוטנ טָאג;--- "גָאט ןטוג א, טָאטשנָא ,"ךיידער
 ,ךיא בָאה ,"עַײװעל ןַײד ךָאנ ךיא לָאז ןייג, ;סעיוויצ עיטָאמ עבער ןַײמ --- ענ
 איכ זָאל גיינ :ךיג-ךיג ןָאט טָאש א רָאנ .טגאוועג טינ ,ךיז טייטשראפ
 ײסיװַײס בָאה ךיא ,סעמע .טלעטשעגנַייא ךיז ךיא בָאה *לעווייע דַײנ ןָאכ
 ךיא סָאװ ,ןענאטשראפ טָאה רע לַײװ טינ רעבָא ,שטעּפ םיא ןופ טּפאכעג

 ,"ןשָאל ןשרענַײגיצ,, םעַײנ ןַײמ ראפ רָאנ ,םיא שטניוו !
 -- סרוק ןטייוצ םוצ רעבירא רימ ןענַײז סרוק-גנאפנָא םעד ךָאנ

 ,טלעטשעגנעמאזוצ רימ ראפ טָאה רערעל רעד סָאװ ,ווירב ןביירשרעביא
 ווירב עקיזָאד יד ןיא .סרעטעפ ןוא רעדירב ענַײמ וצ ,ןטאט ןַײמ וצ ווירב
 סארָאטא יװ שרעדנא טינ רעטָאפ םענעדיישאב ןַײמ טלטיטאב ךיא בָאה
 -געוו ,לַײזרעַײּפ רעד -- שייא דומָא ,ּפָאק ןַײמ ןופ ןיורק יד --- ישיור
 עשירָאפאטעמ עכלעזא ךָאנ ןוא לאווק רעקידעבעל ,ןרעטש רעקידנזייוו
 ןיראדנאמ ןשיזעניכ א ןקידירפאב וצ גונעג ,ןלוטיט עקידנעגנילק-ךיוה
 ,ןטַײצ עטוג עטלא יד ןופ

 טימ ןרָאװעג ןטיבראפ ןטאט םוצ ווירב רעד זיא שעדיוכ ןיא לָאמ ןייא

 זיא ךעסונ רעד .רעטעפ ןַײמ וצ רעדָא רעדורב ןרעטלע ןַײמ וצ ווירב א
 ,םעד ןיא ןענאטשאב זיא קעליכ רעקיצנייא רעד .רעקיבלעז רעד ןבילבעג
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 טרָאװ ןטימ ןרָאװעג ןטיבראפ זיא ,רעטָאפ --- *יװָא; טרָאװ סָאד סָאװ
 .רעטעפ --- ?ידיוד, רעדָא רעדורּב --- ?יכָא;

 םענייא ןרָאּפשוצנַײא ןעוועג טביולרעד רימ זיא ייז וצ זוירב יד ןיא
 ,ןלוטיט ענעביוהעג רָאג יז ןופ ייווצ רעדָא

 ,ןטאט םעד ווירב ןביירש וצ שימָאק ענדָאמ ןעזעגסיוא רימ טָאה'ס
 ךיא זא ,טליפעג ךיוא בָאה ךיא .רעמיצ ןקיייברעד ןיא טציז רעכלעוו
 ,"עריוטעב געלפומ רעד, לצעג רעטעפ ןַײמ ןָא ףור ךיא ןעוו ,סנגיל גָאז
 ןיא טרעהעג לָאמ ןייא טינ בָאה ךיא ןעוו ,"?םעכָאכ רעד ,, ,"ליקסאמ רעד;
 ."ןעייקעצ טינ ערוויא לטַײש ןייק, ןָאק לצעג רעטעפ רעד זא ,בוטש

 טפאשראפ רימ טָאה ,טנרעלעג רימ טימ טָאה סעַײש לרא יוװ ,קודקיד
 ,ריוּפאק סייבפעלא רעד יו ,ןצונ רעמ טינ טכארבעג ןֹוא סעכאנ רעמ טינ

 ,דױקַאּפ) "ונדקּפ ,יתדקּפ ,דוקּפ, םעד טקנעדעגראפ טכַײפ בָאה ךיא |
 טינ ךיא בָאה יז ןצונאב וצ ןעו ןוא יוװ רָאנ ,(ונדאקָאּפ ,יטדאקָאּפ
 טָאה רע רעדָא דלודעג ןייק טאהעג טינ טָאה רערעל ןַײמ ןוא ,טסווועג
 | ,רימ סע ןרעלקרעד וצ יו ,טסוװעג טינ ןיילא

 .עקירעביא סָאד ,ריד סייה ךיא סָאװ ,ןַײא טוג רָאנ רעזאכ וד --
 -על רערומכ רעד טגעלפ -- ,ןייגרעד ןיילא ןיוש טַײצ רעד טימ וטסעוו
 וצ עסַײמסיײב ךיז קידנרעהוצ ,סעגארפ ענַײמ ףא ןרעפטנע רימ רער
 | ,רעבעל רעקנארק ןַײז ןיא שינעגָאג רעד

 ָאש עצנאג א רע טָאה ,וירב יד ןביײרשרעביא ךימ טצעזעגקעווא
 קירוצ ןוא ןיה טוַײרּפשעג קירעיורט טירט עליטש טימ רעדייסעק
 שזאסאמ םעד קידנטיילגאב ,ךיוב טַײז עטכער יד טעלגעג ,רעמיצ ןרעביא
 ..."ךָא ךָא-ךָא; :ןצפיז עטּפָא טימ

 ןקוק ,לסקא ןיימ רעביא ןגײבנָא ךיז רע טגעלפ טיײצ וצ טַײצ ןופ
 ןָאט גָאז א קיטעמוא ןוא ,ביײרש ךיא יו ,עקנילַײװ א

 .!ביירש ,בַײרש ,ונ ?טסבַײרש וד --
 -סיירטעצ טינ ,עלילָאכ ,לָאז רע ,טירט עקיטכיזרָאפ עליטש טימ ןוא-

 ,רעמיצ ןרעביא טזיײרּפשעג רעדיוו ,רעבעל עקנארק יד ןעל
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 ,טפעה ןיא קעלפ א רעדָא גיילסיוא ןַײמ ןיא זיירג א קידנקרעמאב
 ;ןקרעמאב ,ןגעוו עציוי ןופ יו ,שיטאמגעלפ רע טגעלפ

 טסָאה וד סָאװ ,עז ןגָארטעצ יוזא ןַײז טינ גוט סע זייאדייאדַײא --
 ..!טעקשטאּפעגנָא

 ןפיט א טימ זיולב טנגונאב ךיז לאפ אזא ןיא רע טָאה לָאמ סעכנאמ
 רעבעל רעקנארק רעד וצ סעכַײש רעמ טאהעג ,רעשפע ,טָאה סָאװ ,ץפיז
 יו ,רעטכָאט רענעסעזראפ רענייש טינ ןַײז ןגעוו עווָאשכאמ א וצ רעדָא
 ,ןביײרש ןטכעלש ןַײמ וצ

 ,ןסַײק ןדליו םעד ,סעיוויצ עטָאמ עבער ןַײמ טימ ךַײלגראפ ןיא
 -ןמיל יד רעבָא ,ךעלאמ רעטוג א ןעוועג סעַײש לרא רערעל רעד זיא
 טנװָא ןיא טעּפש ןעמוקרָאפ ןגעלפ קודקיד טימ שעדױקנשָאל ןופ םיד
 טרעטאמעגּפָא ךיז טנװָא קיטש א ןוא גָאט ןצנאג א בָאה ךיא יוװ ,םעד ךָאנ
 "רעד א ןוא רעטקידיילאב א ןעמוקעג טפָא ךיא ןיב םייהא .רעדייכ ןיא
 ,רימ עייגענעב ןרָאװעג ןעגנאגאב ןענייז'ס סָאװ ,סעלווא יד ןופ רעטנרָאצ
 בָאה ךיא סָאװ ,סעקאסוטס ןוא שטעּפ יד ןופ בַײל טקעטייוועצ א טימ
 יד ,טסידאס ןשערייפעב םעד ,עבער ןַײמ ןופ טּפאכעגניירא גָאט ןראפ
 ןעזעגסיוא רעבירעד רימ ןבָאה קודקיד ןוא שעדױקנשָאל ןופ םידומיל
 רעמ בָאה ךיא .רערעל רעד ןיילא יװ ,ענדונ ןוא קילַײװגנאל יוזא טקנוּפ
 ,"ןסרוק; סעַיײש לרא ףא טנרעלעג יו טצענעגעג

 ,"רעדלָאה-רעדלָאה א טימ ףַײּפ רעדעי ףא טרעפטנע קידנע ןא יו
 ןטיירב א טימ טרעפטנעעג ץפיז ןדעי סרערעל ןַײמ ףא ךיא בָאה יוזא
 ,ץענעג

 -ױכשערָאמ ןַײמ ןעקנאדראפ וצ בָאה ךיא סָאװ .ראפ ,עקיצנייא סָאד
 רעשיערבעה רעד וצ געװ םעד רימ ןזַײװ ראפ זיא ,רערעל ןקידער
 ,רוטארעטיל

 טנעיילעגכרוד ,ףליה ןַײז טימ ,ךיא בָאה ךעלכיב ףניפ רעדָא ריפ
 ןיוש ךיא בָאה עקירעביא יד ,םיא אב ןענרעל ןַײמ ןופ טַײצ רעד ראפ
 ,טנעיילעג ןיילא

 בָאה טנעיילעג רָאנ ,ךאנאט יװ ןעגנולקעג רימ ןבָאה ךעלכיב עקינייא
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 -רעד שטָאכ ןיוש .ךאנאט ךעלטיּפאק יד יוװ ,קעשייכ רעמ טימ ייז ךיא
 לייוו טינ ןוא רעדייכ ןיא טינ טנעיילעג יז בָאה ךיא סָאװ ,ןיילא ראפ
 .ןענעייל וצ טסולגעג בָאה ךיא ןעוו ,םייה רעד ןיא רָאנ ,טזומעג בָאה ךיא

 -עג טינ סערגָארּפ סיורג ןייק ךיא בָאה *ןשָאל, ןיא יוויוזא רעבָא
 לרא ןטיבראפ עטאט רעד טָאה ,רעקינייװ ךָאנ -- קודקיד ןיא ןוא טכאמ
 סָאװ ,ץלא .יקציוויניו ןעמכאנ טימ -- רערעל ןטייוצ א טימ סעַײש
 דָאנ ןַײז --- זיא ,רערעל ןטייווצ ןַײמ ןופ ןרָאקיז ןַײמ ןיא ןבילבראפ זיא

 קידכעלַײק ןַײז ןוא ןקור רעקידכעלַײק ןַײז ,ןלירב עלעקנוט ענַײז ,ןעמ
 רע טָאה טזַײרּפשעג זא ,ךיוא קנעדעג ךיא ,דרָאב ענערָאשעגמורא
 א יװ ,סיורָאפ סיפ יד קידנפראווסיורא ,טירט עטיירב טימ ,םאזגנאל
 טסעפ ךיא בָאה ,טנרעלעג רימ טימ טָאה יקציוויניוו סָאװ ,ץלא .למעק
 | ,ןסעגראפ קידנעטש ףא ןוא

 רערעל א רימ ראפ ןעגנודעג ךיוא עטאט רעד טָאה טַײצ רענעי וצ
 ."עקיטעמפירא ןוא עקיטאמארג טימ, ,שיסור ףא

 יו ,סעכאנ רעמ טינ טאהעג ךיא בָאה רערעל עשיסור יד ןופ רעבָא
 : ,רעקינייװ ךָאנ --- רימ ןופ יז .רערעל עשידִיי יד ןופ

 עשָאמ ןעוװעג זיא שיסור ףא רערעל ןטשרע ןַײמ ןופ ןעמָאנ רעד
 ןעגנעהוצנָא טיײהניוװעג ריא טימ טָאטש רעזדנוא רָאנ ,רעווָאקאטראט
 -עג .םאראראט עשָאמ ןבעגעג ןעמָאנ א םיא טָאה ,ןעמָאנַײב א ןרעדעי
 -עג ךיז ןבָאה ןֹוא ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג ןעמענייב יד ןענייז ךעלנייוו
 -וצ סעשָאמ רָאנ .ּפָאק םוצ לטיה א יװ ,ןשטנעמ םענעבעגעג םוצ טסאּפ
 -לקנוט ענַײז טימ ;םיא ףא לבליב רעשערייפעב א ןעוועג זיא ןעמָאנ
 ,רעגייטש ןשיסור ןפא *עקלָאּפ, א ןיא ענערָאשעגרעטנוא ,רָאה עטיור
 ,גנאג ןכיַײלג ןַײז טימ ,דרָאב רעטליײטעצ ןעייווצניא ,רעטיירב ןַײז טימ
 -עג ךעלנע רעמ רעווַאקאטראט עשָאמ זיא טָארט ןשירעטילימ ןַײז טימ
 עקיליב ףא ןעוועג טלָאמעגּפָא זיא רע יוװ ,וועילעבָאקס לארענעג ןפא ןעוו
 א ףא ןעוועג ךעלנע רע זיא רעקינייװ ךָאנ ,דָיי א ףא יו ,סעיפארגָאעלָא
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 טָאטש ןיא זדנוא אב ןעמ טָאה רָאנ .דָיי ןטמאראראטראפ ,ןטעיימשראפ

 -אט א יװ ןשטנעמ םוצ ןענאטשעגוצ סע זיא ,ןעמָאנוצ א ןעמעוו ןבעגעג
 א ןופ ןעמָאנ ןסעמע םעד ןסעגראפ טּפָא טָאה עמ .קיבײא ףא ,עקוװָארַיוט
 ,טינ לָאמנייק --- ןעמָאנוצ םעד ,ןשטנעמ

 ןטנאלאט ענעדיישראפ ןופ שטנעמ א ןעוועג זיא םאראראט עשָאמ
 רעביירש א ,ףארגילאק א ןעוועג זיא רע :סעיסעּפָארּפ ענעדיישראפ ןוא
 -עמא ןייק ןטנארגימע ראפ ןטראקספיש ןופ טנעגא ןא ,סעינעשַארּפ ןופ
 ןטכיראפ ,סענאיּפעטרָאפ ןענָאטנָא ןיא טסילאיצעּפס לקיטש א ןוא עקיר
 ,ןטנעמורטסניאדזָאלב ןוא ךעלטסעק-ליּפש

 ןופ יו ,עסָאנראּפ רעקינייו טאהעג יירערעל ןופ טָאה רע שטָאכ ןוא
 ןענעכער םיא לָאז עמ ,טלָאװעג רע טָאה ,סעיסעפָארּפ ערעדנא ענַײז
 טגעלפ רעכלעזא יו .שרעדנא ןצעמע ראפ טינ ןוא רערעל א ראפ עקפאד
 ;ןלעטשרָאפ ךעלנייוועג עקאט ךיז רע

 לעטישטוא ינטאטשעינוו ,רעווָאקאטראט שטיוועליארזיא ײסַיַאמ ---

 -ישטוא  ָאװָאקסיײרװעי ָאװָאנָאיזאק ָאװָאנסאלקכוװד איינאסיּפָאטסישט
 | | !אשטשיל

 -ָאקס יד ןעמענרעדנאנאפ טנעה עדייב טימ רע טגעלפ עסיַיימסיײב

 ,ינטאטשעינוו שטָאכ :טגָאזעג רעטרעוו ןָא טלָאװ רע יוװ ,דרָאב-וועילעב
 .לוש רענָאיזאק א ןופ רערעל א ךָאד רעבָא

 . ןא ןָא זיא ?*עינאסיּפָאטסישט , ןַײז זא ,ןעוועג רעכיז זיא םאראראט
 יד טימ ןענרעל סע סָאװ ,םידומיל ערעדנא עלא ןופ רעקיטכיוו ךערע
 -על ןוא יקנעלעב רערעל ענטאטש יד לוש רענָאיזאק רעד ןיא םידימלאט
 | .ןָאסניוו

 א ןָא שטנעמ א ,שטנעמ א זיא קרעשטָאּפ א טימ שטנעמ א --
 רעטשרע רעד ףא ןיוש רימ רע טָאה -- !טינ שטנעמ ןייק זיא קרעשטָאּפ

 א טָאה רענייא ןעוו --- .עיּפָאסָאליפ-סנבעל ןַײז טגיילעגסיורא עיצקעל

 רעטעדליבעג א זיא רע זא ,ןביילג םיא טעװ רע ,קרעשטָאּפ ןסעימ

 | | | ?שטנעמ
 ןיא עליפא -- .טגערפעג ךיא בָאה --- ?יקסייניס עשז סָאװראפ --
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 ןגעווטסעדנופ ןוא ,ןטּפעצער ענַײז ןענעיילרעביא םיוק ןעמ ןָאק קייטּפא
 ?רעטקָאד א ,שטנעמ רעטעדליבעג א רע זיא

 רעַײנ ןַײמ טרעלקרעד רימ טָאה -- ,סיוא טינ טכאמ רעטקָאד א --
 ,ןַיײטאל ףא יײסיװַײס ןטּפעצער יד ךָאד טביירש רעטקָאד א -- ,רערעל
 רימָאל ,רעבָא ,ןענעייל טינ סָאד ףראד ,רָאזיוװָארּפ םעד ץוכא ,רענייק ןוא
 א ןענעייל ןבייהנָא טינ עליפא טעװ רעטכיר רעד ?טאקָאװדא ןא ,ןגָאז
 ,וואסק ןטכעלש א טימ ןבירשעגנָא ,עינעשַארּפ

 ןעוועג זיא רָאה עטמעקראפ טארוקא ןוא םישובלאמ ןיא טַײקיטכיצ
 | ,טַײקכאווש עטייווצ סמאראראט

 ןקוקמורא ןייא ןיא ןטלאהעג עשַאמ טָאה ,ןשטנעמ א טימ קידנדייר
 לגָאנ ןטימ טצארקעגּפָא ,דעגעב ןַײז ןופ לרעדעפ א ןעמונעגּפָארא :םיא
 ענַײז עסַיײמסיײב קידנקוקאב טוג ,ץאל סמענעי ןופ קעלפ ןקנישטניילק א
 ,םאנּפ א סעּפע ןאראפ טינ ,עלילָאכ ,ייז ףא זיא יצ ,רעדיילק ענעגייא

 עטנקירטראפ רעדָא רענלָאק םענעצלָאמשראפ א ןצעמט אב טקרעמאב
 ;טמירקעג ךיז רע טָאה ,ןזיוה יד ןופ םיוז םעד ףא עטָאלב

 קינייר ,ייג ?טכוצמוא אזא ןַײז סע ןעמ ןָאק יו !סעשָאלאכ ,עפ ---
 - .!םורא ךיז

 ,ןגָארטראפ טנַאקעג טינ טעשַאּפ רע טָאה רָאה עטרעביושעצ
 !ךיז םעקראפ םענ !עירב עדליוו א יו ,סיוא ךָאד טסעז --
 רע טָאה דרָאב-וװעילעבָאקס יד ןוא סעלטאּפ עטכידעג ענעגייא ענַייז

 ,ןעמעק ןוא ןצוּפ ןייא ןיא ןטלאהעג
 -אק רעקיסאלקייווצ רעד ןיא "עינאסיּפָאטסישט/, ןופ רערעל א יװ

 רעד וצ טנכערעגוצ טסבלעז ךיז םאראראט טָאה ,לוש רעשידִיי רענָאיז
 רעשיטָאטש רעד ןופ רעייטשרָאפ ערעדנא קידנענעגעגאב .ץנעגילעטניא
 ןטנעגילעטניא ןא ראפ טסאּפ סע יװ ,טסירגאב ייז רע טָאה ,ץנעגילעטניא
 שטָאכ ,קעשילָאקָא םענעטעמאס א טימ לטיה א טגָארט סָאװ ,ןשטנעמ
 :טסעשז ןטיירב א טימ ןוא לטיה סָאד ןעמונעגּפָארא ,עדראקָאק א ןָא
 ..!עיטס-ארדז

 ןוא רָאה יד טעלגראפ ,סעינָאלד יד ףא טַײּפשעגנָא םעדכָאנ ךַילג
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 -עצ טארוקא יד ,עלילָאכ ,ןרעטשעצ וצ טינ ,עקנילָאװאּפ ,קיטכיזרָאפ
 ,קעשילָאקָא םענעטעמאס ןטימ לטיה סָאד ןָאטעגנָא קירוצ ,רָאה עטמעק

 ןופ ןעמונעגסיורא ץלא ןופ רעירפ רע טָאה ,קָארוא ןפא קידנעמוק
 ןוא רָאה ענייז גנונעדרָא ןיא טכארבעג ןוא עלעמעק א ענעשעק-לטסעוו
  -ץגּפָא ןוא לקער םענופ ןצאל יד ראפ ךיז ןָאטעג םענ א םעדכָאנ ,דרָאב
 טגָאזעג ןוא ,רָאה א ןלאפעג ,עלילָאכ ,םיא ףא זיא רעמָאט :ךיז טלטיירט
 :עזארפ עבלעז יד ןוא ענייא קידנעטש

 עקיבלעז יד טקנוּפ --- !םאיטאינאז ק םיּפוטסירּפ רעּפעיט א ,ס"ונ --
 רענָאיזאק רעד ןיא קָארוא םעד ןָא טבייה רע עכלעוו טימ ,רעטרעוו
 ,עשטשילישטוא

 א רימ אב ןטעבראסיוא ןיא רעקירעד ןענאטשאב זיא דעמיל רעד
 טזומעג ךיא בָאה לָאמ רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ .?קרעשטָאּפ, ןטוג
 -אמ ,אשאּפ ,אשאס ,איסאוו :רעטרעוװ עבלעז יד ןוא ענייא ןביירשרעביא
 ,אשאס ,אשאּפ ,אשאמ ,אשאד ,אשאק :טרעקראפ ןוא ,אשאק ,אשאד ,אש
 אועי, ןעּפַײלב א טימ טלקיצעגסיוא שיפארגילאק טָאה רע ...איסאוו
 ךינָאיזאק ךיקסדָארָאג וילעטישטעּפָאּפ ונידָאּפסָאג ּוװטסלעטידָאכסָאװערּפ
 סע ןביײרשרעביא רימ ןסייהעג ןוא *יינרעבוג יָאקסנימ שטשילישטוא
 ךעסונ ןקידרעטַײװ םעד ןענעכייצנָא רימ רע טעװ טלָאמעד ,לָאמ ןצפופ
 טימ טריפעג טָאה רע .לעטישטעּפָאּפ ןידָאּפסָאג םוצ עינעשָארּפ רעד ןופ
 ןריפ ףראד עמ ּוװ ןוא סָא םעד ןקירד ףראד עמ ּוװ ,טנרעלעג ,ןעּפ ןַײמ
 -ןרטס יד רעביא קעשטימס א טימ יו, ,ריּפאּפ ןרעביא ןעּפ רעד טימ

 עטסקיטכיוו יד ןייטשראפ וצ רימ ןבעג טרעטאמעג ךיז טָאה רע ..."סענ |
 .ןעשאמ טימ ןעיסאוו ראפ ןצונ םוש ןָא רעבָא ,עיפארגילאק ןופ םילָאלק
 -ַאּפ/ ןַײז טימ טקינַײּפעג ךימ טָאה םאראראט רעמ סָאװ ,טרעקראפ
 ץלא ןוא עיפארגילאק ןרָאװעג רימ זיא טסאהראפ רעמ ץלא ,"קרעשט
 -עגסיורא אשאּפ ןוא אשאמ ןענַײז ןשינעעזראפ ןוא סלּפירק ערעסערג
 ,ןעּפ ןַײמ רעטנוא ןופ ןעמוק

 ןשטנעמ ןלעוו ןכיגניא זא ,טסּוװעג טלָאװ םאראראט עשָאמ ןעוו
 -לעז םעד ןוא ןייא טימ עלא -- סעקנישאמ-בַײרש ףא ןביַײרש ןבייהנָא

212 



 -נוא טעװ ןביירש-ןייש ןופ טסנוק עכיוה יד ןוא --- *קרעשטָאּפ, ןקיב
 ןוא ןיז רעדעי םיא ראפ ןרָאלראפ רעשפע ןבעל סָאד טלָאװ --- ,ןייגרעט
 םוצ .ןרָאװעג טרעגנירגראפ רעכיז ןאד טלָאװ ןבעל ןַײמ רָאנ ,טלאהניא
 גנאגרעטנוא ןכיג םעד ןעוועג דעשיוכ טינ עליפא רע טָאה ,ןרעיודאב
 "פוא טינ טָאה ןוא עיפארגילאק --- טסנוק רעלעבָאנ ןוא רעכיוה רעד ןופ
 ,ןרָאי ןוא געט ענַײמ ןייגרעד וצ טרעהעג

 גנוטכאראפ ןוא לטיב טימ רע טָאה --- ?קרעשטָאּפ א ןעד זיא סָאד --
 ףא ךעלסיפ עשרעניה ןופ סנכייצ ךָאד ןענַיז סָאד -- .רימ אב טנָאמעג
 -קעה טימ סעילטעּפ ,סעילטעפ טימ ךעלקעה !קרעשטָאּפ א טינ ,יינש
 !קרעשטָאּפ א טינ ,זיא סָאד סָאװ טָא -- ךעל
 רע טָאה ,םישָאדאכ עכעלטע רימ טימ ךיז קידנרעטאמּפָא טסיזמוא =

 ,קָארוא ןופ טגָאזעגּפָא ךיז
 ןדלָאמעג רע טָאה -- ,ןבעגּפָא טיג ךיז ךיא ןָאק דימלאט אזא טימ --

 -- ,קרעשטָאּפ ןטכעלש א טָאה לגניי א ,טפערט סע -- ,ןטאט ןַײמ
 ,טנאה יד ןטעבראוצסיוא שטָאכ ךיז רע טימאב ,ןכאז עכלעזא ןריסאּפ'ס
 יד זיא סָאװ ָאט וקרעשטָאּפ ןטוג ןייק ןבָאה טינ רָאג ליוו רעבָא רע
 .ןעמענ טינ טלעג ןייק ךיא ליוו טסיזמוא !םיא ןענרעל ןיײמ ןופ עלוּפ

 ;טגָאזעג סעיווענ רע טָאה ןייגקעווא ןטצעל ןַײז ראפ |
 -דא ןא עליפא .ןעמוקסיורא טינ סטכער ןייק ןיוש טעװ ריד ןופ --

 ,ןעז ןיוש טסעוװ !ןטַײל וצ ןעמוקנָא ןזומ ךָאד וטסעװ ןבַײרשנָא סער
 רערעטיב ןַײמ טימ ןוא *קרעשטָאּפ, ןטכעלש ןַײמ טימ ןעמאזוצ

 ןטייווצ ןַײמ וצ ןעגנאגעגרעבירא ךיא ןיב *עינאסיּפָאטסישט, וצ עניס
 ,עלעגנִיי ןטימ ןעמלא םוצ -- רערעל ןשיסור

 טינ ןיב ןוא טינ ךיא קנעדעג רערעל ןטייווצ ןַײמ ןופ ןעמָאנ םעד
 רענייק זא ,טכאד רימ .טסּוװעג זיא-סע-ןעוו םיא בָאה ךיא זא ,רעכיז
 ץעגרע ןופ רע זיא ןעמוקעג .טסּוװעג טינ ןעמָאנ ןַײז טָאה טָאטש ןיא
 ,בייװ ןברָאטשעג-גני א םעליוסעב ןפא טרָאד קידנזָאלרעביא ,טייוו
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 טָאה טָאטש ןוא .סקעז רָאי א ןופ עלעגניי א ךיז טימ טכארבעג טָאה רע
 ."עלעגנִיי ןטימ ןעמלא רעד, -- טנכייצאב ךַײלג םיא

 טפאשנעמלא ןגעוו :םיא ראפ ןטסָאמעגנָא יו ןעוועג זיא ןעמָאנ רעד
 -ייק ,קיסקיוועגניילק םעד טָא ןופ טלאטשעג עצנאג סָאד טדערעג טָאה
 רעטנוא ךעלעקעז טימ ,ןקאב עכעלבלעג-סאלב יד טימ לשטנעמ קידכעל
 -טלא ,גנע ,ץרוק ןַייז טגָאזעג סעדייא טָאה טפאשנעמלא ןגעוו .ןגיוא יד
 -טעּפָאל יד ףא קיצנאלג ןוא טענ יד ןיא ןבירעגסיוא ,לטודרוס שידָאמ
 -ץגּפָא יד ןעִירשעג ןבָאה טַײקטזָאלרָאװראפ רעקידנעמלא ןגעוו .סעק
 ןבָאה טמעסָאיראפ :לטודרוס ןטצונעגּפָא רָאג זיב םעד ןופ ּפענק ענעביר
 רעטניה ןופ ץנאלג םענעלאטעמ ןסאלב רעייז טימ טקוקעגסיורא ייז
 ןעוועג לָאמא ןענַײז ייז ןכלעו טימ ,טנאוועג םענעבירעגסיוא םעד
 ןפא ןטלאהעג םיוק ךיז טָאה לּפענק טשרעטנוא ןייא .ןגיוצעגרעביא
 -רעביא ןא יװ ,ןלאפוצּפָארא טיירג טונימ רעדעי ,םעדָאפ ןקיצנייא-ןייא
 ,טלעפעג ןצנאגניא ןבָאה ךעלּפענק ייווצ .םיוב ןופ טכורפ עטקיטַיײצעג
 -- לּפענק ןייא ןופ טרָא ןפא :יײז ןופ רעכייז א ןבילבראפ זיולב זיא'ס
 טיינעגוצ לָאמא זיא'ס עכלעוו טימ ,םעדָאפ עטעװעקאילבעגּפָא לפינק א
 טָאה'ס ןכלעוו ןופ ,עלעכעל ןיילק א --- ןטייווצ ןופ טרָא ןפא ,ןעוועג
 ,טעברעטנוא ןטסקינייװניא םענופ טנווַײל עױרג-סַײוװ יד טקוקעגסיורא

 זיא סָאװ ,לכיט-זדלאה ןצראווש ןטימ עקשינאמ ענעמוג יד עליפא
 יד ,לרענלעק ענעמוג סָאד ,טַײז א ןָא ץעגרע ןרָאפראפ קידנעטש םיא
 ענרענייב עקידכעלַײק עסיורג יד טימ ןטעשזנאמ ענעמוג עטיירב
 טלאטשעג עקירעיורט סָאד ןרעדלימראפ טנָאקעג טינ ןבָאה סעקנַאּפש
 ןכָארקעגסיורא טּפָא זיא עקשינאמ יד .עלעגנַיי ןטימ ןעמלא םעד טָא ןופ
 עקיטיוהלעג ענעסקאוואב-טכידעג א קידנקעלּפטנא ,לטסעוו ןרעטנוא ןופ
 אב ןענַײז ןטעשזנאמ עטעיליּפשעגוצ טינ ,עקידכעלַײק יד ןוא ,טסורב
 ןוא לברא יד ןופ ןעגנורּפשעגסיױרא טנאה ןַײז ןופ גנוגעוואב רעדעי
 ,לגעג ענעסיבעגמורא-ףיט עצרוק יד ףא ןלאפעגּפָארא

 םעד ןופ טפאשנעמלא יד ןכָארטשעגרעטנוא טָאה ץלא ןופ רעמ רָאנ
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 -עג טינ זיא דניק סָאד ןזָאלוצרעביא ןעמעוו ףא :עלעגנִיי ןייז ןשטנעמ
 ,ךיז טימ טריפעגטימ םוטעמוא םיא רע טָאה ,ןעוו

 -קעווא ,עלעגנִיי ןַײז ןגָאזנָא רע טגעלפ --- ,ליטש ,עקנעשימ ,ץיז ---
 עּפאנאק רענעגיוצאב עטארעצ טימ ,רעטראה רעזדנוא ףא םיא קידנצעז
 ,רעמיצ ןופ לקניוו ןיא

 טציז -- עטאט רעד רעסאוו סנּפָארט ייווצ -- עלעגנִיי סָאד ןוא
 ןרעביא ךעלעגיא עצראוש עקיטעמוא יד טימ טעשזדנַאלב ,ליטש
 רעקיליַײװגנאל רעד ןיא ךיז טיִמ ןָאט וצ סָאװ טינ טסייוו ןוא רעמיצ
 'י .ָאש רעגנאל

 ךעלכיבנרעל ענַײמ ןופ סנייא שיט ןופ רערעל רעד טמענ לָאמטפָא
 :עלעגנִיי ןַײז סע טיג ןוא

 ,.טינ סַײר ,עז רָאנ ,סעקניטראק קוק ,עקנעשימ ,אֹנ ---
 א ךָאנ לטעלב א עלעגנַיי סָאד טרעטעלב ,עלעזיימ א יװ ,ליטש

 -עלב ןוא לדליב זיא-טינ-ןכלעוו ףא עקנילַײװ א ךיז טלאהראפ ,לטעלב
 ודנוא ףא ףוא רע טבייה ,לטעלב א קידנרעקרעביא ,רעטַײװ טרעט
 ץיז ךיא, :טגערפעג םוטש טלָאװ רע יװ ,ךעלעגייא עקיטעמוא ענַיײז
 טימ ךיז טנגעגאב קילב סנעמלא םעד ןעוו ..??טינ סַײר ךיא ?ליטש
 ץרוק א ןטייוצ םעד רענייא ייז ןקיש ,עלעגניי ןַײז ןופ קילב םעד
 יז זױלב ,טפאשביל רעקיטַיײזנגעק ןופ ןכייצ א -- עלעכיימש סאלב
 | ,ןכעלדנעטשראפ א ןיילא

 עמעראוו רָאּפ א טימ לכיימש ןַײז ןעמלא רעד טיילגאב לָאמסעכנאמ
 ;רעטרעװ עקידנרעטנומרעד

 ,..ליּפש ,עקנעשימ ,ליּפש ---
 ןענַײז ןעקנאדעג סרערעל םעד זא ,ןקרעמאב ֹוצ ןעוועג רעווש טינ

 ,רימ טימ יװ ,עלעגנַיי ןַייז טימ רעמ ןעמונראפ
 ךָאנ בליז ,םאזגנאל ןוא רעמיצ ןרעביא קירוצ ןוא ןיה קידנזַײרּפש

 ףא ןקילב ענעגרָאבראפ ןעמלא רעד טפראוו ,רימ קידנריטקיד בליז
 זיא סע זא יוזא ,ליטש-ליטש קילב ןדעי אב קידנצפיוּפָא ,עלעגנִיי ןַיז
 ,ץפיז א ףא יו ,ןעמעטָאּפָא ןפיט א ףא ךעלנע רעמ
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 זיא סָאװ ,ץאק א ןגעװ לָאק ןפא ןעייל ךיא ןעוו ,לָאמשרעדנא ןא |
 טראנעגסיוא טָאה סָאװ ,סקופ םעד ןגעװ ,זיומ א ךָאנ דגאי ףא סיורא
 א יװ סיורג ,לרעױּפ םעד ןגעװ רעדָא ,זעק לקיטש א בָאר םעד אב
 -עגנַיי סָאד טרעה ,ןגיײװצ ענעקורט ןגָאװ א טריפעג טָאה סָאװ ,עלעגענ
 -רעיוא יד ןָא טציּפש ,לכיב ןופ ךעלטעלב יד טימ ןרעטסילפ וצ ףוא על
 ייברעד ןעלקניפ ךעלעגייא ענַײז .וצ ךיז טרעה ןוא ,לזעה א יװ ,ךעל
 ,לכיימש רעשרעדניק א טעשזדנַאלב ךעלּפיל עסַײװ עניד יד ףא ןוא

 טסַײר ,ןעלכיימש ןָא ךיא רערעל רעד טבייה ,סע קידנקרעמאב
 7 ;טגָאז ןוא עיצקעל יד רעביא

 ןוא בָאר יד, לבאפ סווָאלירק טשרָאקָא ןעייל ,עקנעשימ ,ונא --
 ...ךָאד טסייוו וד ,*סקופ רעד

 טלעטש ,עּפאנאק רענעטארעצ רעד ןופ ּפָארא ךיז טשטילג עקנעשימ
 ,ןוא ,לטאדלָאס ןיילק א יװ ,ןטַײז יד אב ךעלטנעה יד ,ךַײלג קעווא ךיז

 ןא יו ,לבאפ סָאד ּפִא רע טקאנק ,לסיפ ןטימ טקאט םוצ קידנּפאלקוצ
 .רעטפיורשעגנָא

 רע יוװ ,ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש ןוא סופ ןטימ ךיוא טּפאלק עטאט רעד
 -אמאלקעד סעלעגנַיי ןַײז טימ טקאט ןטלאהעג ןוא טרישזיריד טלָאװ
 : | .עיצ

 וד ."טעטראווקק סווָאלירק ךרוד ןעייל ,עקנעשימ ,טציא ןוא --
 .טרעזאכעגנַײא טלמונא ריד טימ בָאה ךיא סָאװ ,סָאד !ךָאד טסייוו

 ,לבאפ א ךָאנ לבאפ א קינייװסיױא ףא טנעייל עקנעשימ
 | ,טנַייש םענָאּפ סרערעל ןַײמ
 שטָאכ ,ריד ןופ רעמ ןלעבאפ טסייוו ןוא ,עטעביז סָאד ,רָאי סקעז --

 ,..םיא ןופ רעטלע רָאי ףניפ עצנאג טימ טסיב וד
 .עלעגנַיי ןַײז ךאווש א יוװ ,רימ ףרּוװרָאפ א יוזא טינ זיא סָאד
 ,וצרעד טריפעג טָאה עלעגנַיי םענופ טַײקנטָארעג יד טָא דָארג רָאנ

 ,קָארוא ןופ עלעגנַיי ןטימ ןעמלא םעד ןגָאזּפָא לָאז עטאט ןַײמ זא
 לָאצ ךיא -- .ןסָארדראפ ןטאט םעד טָאה -- !עסַיימ א טרעה -- = |
 גָאט ןיא ָאש ןייא ןענרעל ראפ שעדיוכ א ןבראק ענרעבליז יירד םיא
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 ןַייז ןענרעל ףא טַײצ רעד ןופ בלאה טרעטאּפ רע ןוא ,לגנַיי ןיימ טימ
 -ייטש א ראפ םאטס סע זיא סָאװ ןוא ?ןעזעג סניוזא ןיוש ריאיט !לגניי
 ףראד סרערעל עכלעזא ?לגנִיי סָאד ךיז טימ ןּפעלש וצ םוטעמוא רעג
 !טינ ךיא

 ןקידכעלַײק א טימ רעכָאב רעראד רעכיוה א --- טאטשיינ לבייל
 רעכָאבעװישעי א קירוצ רָאי ירד טימ -- ,ןגיוא עקיטכיזצרוק ןוא ןקור
 רעקצולס רעד ןופ ןרעטסקע ןא טציא ןוא עווישעי רעקצולס רעד ןיא
 .עלעגנִיי ןטימ ןעמלא םענופ טרָא סָאד ןעמונראפ טָאה --- ,עיזאנמיג

 -על םעַײנ ןַײמ ןגעוואב טנָאקעג טינ טָאה טלעוו רעד ןיא ךאז ןייק
 .שידִיי טרָאװ ןייא שטָאכ סעיצקעל יד ףא ןדיירוצסיוא רער

 רע טָאה -- ,עינעשָאנזיַארּפ עשיסור יד עילאק טכאמ ןָאגראשז --
 ןייק טזָאלרעד טינ טָאה ןוא טרעלקרעד רימ לָאמ ןטשרע םעד ךַײלג
 ענעי ןיא עליפא ,ךיז ראפ טינ ,רימ ראפ טינ ,לאלק םעד ןופ ןגײנּפָא םוש
 ןעגנורעלקרעד ענייז ןענאטשראפ ןצנאגניא טינ בָאה ךיא ןעוו ,ןלאפ
 ,שיסור ןיא

 בילֹוצ ליפיוזא טינ ,טציא ייטשראפ ךיא יו ,סע רע טָאה ןָאטעג
 -יסור רעד ןיא ןביוצ ךיז יידעק :ענעגייא ענַײז בילוצ יװ ,ןצונ ענַײמ
 -כיורטש א ןעוועג זיא סָאװ ,דנאטשנגעג רעקיצנייא רעד --- ךארּפש רעש
 ,טאטסעטא-ערוטאמ א וצ געוו ןַײז ףא גנול

 ןוא טייקכעלטקניפ רעקירעביא ןא טימ שיסור טדערעג טָאה טאטשיינ
 .זייא םעניד רעביא ןעגנאגעג טלָאװ רע יו ,טַיײקיטכיזרָאפ סיורג טימ
 ןוא "יָא; עשיסור יד ןעגנערבוצסיורא טימאב ךיז רע טָאה סרעדנוזאב
 ָאנ-דָאל-ָאכ איס-טאידָאב ָאד-אנ עינ ָאטשט ,איסדליד-עבוא אי -- א;
 -אירדַָאגדָאּפ אי .ָאנ-זעלדָאּפ עידדָאװ יָאנ-דָאל-ָאכ וו איס-טאּפ-וק .ידָאוװ
 ןצאז ןוא רעטרעוו עכלעזא טָא .וידָאבדָאט ס איס-לאר-דָאּפ יא איס-לישט
 ייברעד ןדיירסיוא ,טנאטקיד ןַײמ ראפ ןביײלקסיױא קידנעטש רע טגעלפ
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 םעד ןופ סנייא טלײטענּפָא *ָא? באטשכוב םעד ןוא "איס; ,"יֵא; ןבליז יד
 .רעטרעוו ערעדנוזאב ןעוועג ןטלָאװ סָאד יוװ ,ןרעדנא -

 זיא ךארּפשסיוא ענייר א רימ אב ןטעבראוצסיוא לטימ רעטייווצ א
 ,ןלעבאפ ערעגנעל סָאװ קיניײװסױא ףא ןרעזאכוצסיוא ךימ ןעגניווצ :ןעװעג
 עיקסנאיטסערק; סווָאסארקענ ,רעגייטשא ,יװ ,ןעמעָאּפ עצנאג ןוא רעדיל
 סגיקשוּפ ,"ָאנידָארָאב , סװָאטנַאמרעל ,"ןיגיטּפָאט לארענעג, ןוא *יטעיד
 - "גיא ןוא טכארּפ םעד ,ןעמעָאּפ ןוא רעדיל עכלעזא ךָאנ ןוא *אוואטלָאּפ,
 ,ןעמענאב ןופ ןעוועג טַײװ ןאד ןיב ךיא עכלעוו ןופ טלאה

 -סיוא ענייר אזא רימ אב ןטעבראוצסיוא ןעגנולעג טינ זיא רערעל ןיימ
 םעד ןכעלקריווראפ וצ ןעגנולעג טינ זיא םיא יוװ טקנוּפ ,ענַײז יו ,ךארּפש
 -ָאלערז טאטסעטא/ ןא ףא ןעמאזקע ןטלאהסיוא --- ןבעל ןַיז ןופ םיורט
 רעטשרע רעד טָאה רע סָאװ ,םעד ראפ ראבקנאד םיא ןיב ךיא רָאנ ."יטס
 -ארעטיל רעשיסור רעד ןופ סערציוא עכַײר יד וצ געוו םעד ןזיוועג רימ
 -עגוצ ךימ טָאה עטאט רעד סָאװ ,ןעקנאדראפ וצ ךיוא ךיא בָאה םיא .רוט
 ."עשטשילישטוא עיָאקסדָארָאג; ןיא ןבעגעגּפָא ןוא רעדייכ ןופ ןעמונ

 טימ טָאה רע רעכלעוו טימ ,ןערב ןוא עדָאמסאה רעקיבלעז רעד טימ
 -אכעג טציא טאטשיינ טָאה ,ערָאמעג טאלב א טנרעלעג קירוצ רָאי עכעלטע
 א ךיז אב ןטעבראוצסיוא יידעק ,לָאק ןפא ןוא קיניײװסיױא ףא --- טרעז
 יד ןופ עזָארּפ ךעלטיּפאק עצנאג ןוא ןעמעָאּפ עגנאל --- ךארּפשסיוא עטוג
 א ןצנאלפוצנַײא רימ ןיא ךיוא טימאב ךיז טָאה ןוא רעקיסאלק עשיסור
 וצ סע יוזאָיוו ,טסוװעג טינ טָאה רע זא ,ןגָאז זומ עמ שטָאכ ,ייז וצ עביל
 ,ןָאט

 .טנעקרענא טינ רע טָאה ךעלעסַײמ-רעדניק
 רעייז זיא שיסור סָאװ ,רעדניק עשיצירּפ ראפ זיא סָאד --- סעסיימ -- |
 -רעווינוא ןוא סעיזאנמיג יד ןופ ןריט יד עכלעוו ראפ ןוא ךארּפשרעטומ
 נָא ךַײלג ףראד ,וד יװ ,לגנַיי שידִיי א רעבָא ,ןפָא טיירב ןענַײז ןטעטיס
 א ןעַײקעצ טסנָאק וד ביוא ,עשָאקשינ .רעכיב עטסנרע עסיורג ןופ ןבייה
 יז ןוא .ןַײז רעוויוג ךיוא רעקיסאלק עשיסור יד וטסעוװ ,ערָאמעג טאלב
 וטסלָאז ןענעייל ןוא .ערָאמעג ןַיד יװ ,ןצונ רעמ ןעגנערב ריד ןלעוו
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 עשיסור עטוג א ךיז אב ןטעבראוצסיוא יידעק ,לָאק ןפא ,ךיוה קידנעטש
 : | ,ךארּפשסיוא

 -עגנָא ךיז טָאה רוטארעטיל רעשיסור רעד טימ טפאשטנאקאב ןַײמ
 "ור עטשרע סָאד --- "ינאירבערעס זאינק/ סיָאטסלָאט ייסקעלא ןופ ןביוה
 ,ןענעייל וצ ןבעגעג רימ טָאה רערעל ןַײמ סָאװ ,ךוב עשיס

 -ניא רעד רָאנ ,ןענאטשראפ טינ ךיא בָאה רעטרעוװ טפלעה עטוג א
 טָאה לכיב סָאד סָאװ ,קורדנַײא רעד ןוא .ןעגנאגרעד רימ וצ זיא טלאה
 -עג טינ רעירפ לָאמנייק בָאה ךיא :קידלאווג ןעוועג זיא ,טכאמעג רימ ףא
 .!טָאּפסעד אזא ,םאזיורג יוזא ןייז ןָאק רעסייק א זא ,ךיז ןלעטשרָאפ טנָאק
 םעד ןאוויא וצ סאה ןוא ןרָאצ טימ טנערבעג טָאה ץראה קירָאיפלעװצ ןַײמ
 רעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקינשטירּפָא ענַײז ןוא ןעמאזיורג
 ךיז רעטניה קידנזָאלרעביא ,ןזיּפש יד ףא ּפעק עשיטניה טימ עװקסָאמ
 ,ןרערט ןוא טוט
 -אּפ טאגערפ, סווָאראשטנָאג ןעמוקעג זיא "ינאירבערעס זאינק, ךָאנ = |
 אז; סוועינעגרוט ,*אקשטָאד איאקסנאטיּפאק, סניקשוּפ ךָאנרעד ,"אדאל
 ןבָאה עכלעוו ,רעכיב --- !אנישטשראיָאב, סיקסמעסיפ ,*אקינטָאכָא יקסיּפ
 ,ץלא טלקנוטראפ טָאה עכלעוו ,טלעוו עסיורג עַײנ א טקעלּפטנא רימ ראפ
 ,ךעלכיב עשיערבעה ןוא עשידִיי יד ןיא טנעיילעג ןאד זיב בָאה ךיא סָאװ

 ,םעד ןֹופ ןענאטשראפ טפלעה א םיוק בָאה ךיא זא ,ךיז טייטשראפ'ס
 ןַײמ ,ןעוועג גונעג זיא ענענאטשראפ סָאד רָאנ ,טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ
 ,עַײנ ןקעוורעד ךיז ןלָאז רימ ןיא זא ןוא ןרעקאלפעצ ךיז לָאז עיזאטנאפ
 ,ןעגנובערטש ןוא ןליפעג עטסווװװאבמוא רימ ןאד זיב

 ,רעקיסאלק עשיסור יד רעסיוא טָאה רעכלעוו ,רערעל ןַײמ ןופ םייהעג
 רעביירש ערעדנא ןייק ,"ךארּפש עשיסור יד ןענרעל ףראד עמ עכלעוו אב,
 -ראפ טימ סעיירכא רענעגייא ןַײמ ףא ןיוש ךיא בָאה -- ,טנעקרענא טינ
 -נאפ יד ןוא דיר ןַײמ ,רעּפוק רָאמינעפ ןופ קרעוו טנעיילעג םעטָא ןטּפאכ
 ןשלגנִיי ןַײמ טקיטעזעג ןבָאה סָאװ ,ןרעו לושז ןופ קרעװ עשיטסאט
 ,םיסיימ עשידלעה ןוא ןעגנוריסאּפ עכעלנייוועגמוא ךָאנ טשרָאד

 -עינישטָאס ,, עשיסור ענַײמ טימ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא טאטשיינ
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 ןבליז יד .טקידירפאב טינ םיא טָאה *עינעשָאנזַיָארּפ, ןיימ רָאנ ,"סעינ

 יוזא ןעמוקעגסיוראה טינ ץלא ךָאנ רימ אב ןענַײז "איס, ןוא *יֵא; ,"ָא;

 .טלָאװעג ךיז טָאה םיא יו ,ךעלטַײד

 ןביוהעגנָא טָאה רערעל ןַײמ זא ,טקרעמאב ךיא בָאה ןכיגניא רעבָא

 :רעמ ךָאנ .רעִירפ יו ,גנערטש יוזא טינ ךארּפשסיוא ןַייײמ ףא ןסאּפפוא

 ָאנזיַארּפ, רענעגייא ןַײז ןופ טַײקניײר יד ןטיהוצּפָא טרעהעגפוא טָאה רע

 ןופ ףָאס םאב טייקכעלטקניּפ עגנערטש יד ןטיהּפָא טרעהעגפוא ,"עינעש

 "וצ ןלאמרָאנ ןיא טָאה סָאװ ,ךאז א -- "איס; ןוא "ַא; ףא רעטרעוו יד

 ךעלטַײד זיא'ס .ןריסאּפ םיא טימ טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב דנאטש

 סעּפע טימ ןענַײז ןעקנאדעג ענַייז זא ,םיא טקיורמואב סעּפע זא ,ןעוועג

 .רעביא רע טבעל סעּפע ,ןעמונראפ

 ךיא בָאָה רעטסעווש ענַײמ ןשיװצ סעומש ןטרעהעגרעטנוא ןא ןופ

 .ןעשעג זיא'ס סָאװ ,ןראפרעד

 | עקלייב ןופ ןטלאהרעד טָאה טאטשיינ לבייל ?טרעהעג טסָאה ---

 -- ,עקירעמא ןייק ןרָאפ ךיז טביײלק ןוא עטראקספיש א רעצראווש רעד

 ,סַײנ א ןבעגעגרעביא רעטסעווש ערעגנַיי יד טָאה

 ענעסאכ עכינ זיא רימ יװ ,ריא וצ ןרָאפ וצ עכינ יוזא זיא םיא --

 ,טרעפטנעעג רעטסעווש ערעטלע יד טָאה --- ,ןטלא ןא ראפ ןבָאה וצ

 םיא ןעמ טצװ ,טינ דא ירע ! טָאה עריירב א ,ןרָאפ ליסייווייס ט'רע ---

 ...ןטאדלָאס ןיא ןעמענוצ ךָאד

 8 צא +

 "על םענעזעוועג ןַײמ טנגעגאב ךיא בָאה רעטעּפש קיצנאווצ רָאי א

 -אטש ןרעטניה ןסעזעג זיא רע .קרָאיד-וינ ןיא דייס-טסיא רעד ףא רער

 רעדעי ןיא זיא סָאװ ,רָאטנָאק רעשיריקנאב סערבָאק סקאמ ןופ לטעכ

 "אב ןלױּפ ןוא דנאלסורסַײװ ,עניארקוא ןופ לטעטש ןוא טָאטש רעשידִיי

 ןוא שעדקעה רעד ,דָאב עקידלטעטש יד יוװ ,רעקינייו טינ ןעוועג טסּוװ

 "ןדִיי רעטנזיוט ןבָאה קנאב סערבָאק סקאמ ןיא :םערוט רענראשזָאּפ רעד
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 םעד ךרוד ,ןראלָאד ןוא ןטנעס עטרָאּפשעגּפָא ערעייז ןבילקעג ןטנארגימיא

 ,טלעג םייה רעטלא רעד ןיא רעבייוו ערעייז טקישעג ייז ןבָאה קנאב

 ןעגנערברעבירא טלָאװעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןטראקספיש ןוא *סעשטקיּפ,

 | .עקירעמא ןייק ךיז וצ ייז

 -ייוו רעטנזיוט ןוא ,טצאלפעג ףָאסלָאקפָאס טָאה קנאב סערבָאק סקאמ

 -ּפיה טפראדעג ןבָאה סרעלדעּפ עניילק ןוא סרעקעב ,סרעדַײנש ןופ רעב

 -שיק ןרָאּפשּפָא לָאמארעדיוו ןלעוו רענעמ ערעייז זיב ,ןטראוו ןרָאי עש

 ןעגנערבּפָארא ףא ןטראקספיש ייז ראפ ןפיוק לָאמארעדיוו ןוא טלעג-עק

 .עקירעמא ןייק ךיז וצ ייז

 -רעביא ָאד -- ,טאטשיינ לבייל טָאה ,םייה רעטלא רעד ןיא יו טקנוּפ = |

 "רענאקירעמא;ק רעקידלטעטשניילק א --- ,ָארָאבוינ יול ףא טעוװעצינעג
 ,שידִיי טרָאװ ןייק טדערעג טינ לעיּפיצנירּפ -- ןלירב עסיורג ןיא

 -יעיסנָאנָארּפ עשילגנע עטוג א ןטעבראוצסיוא טרעטש ןָאגראשז --

 | ,טרעלקרעד רימ רע טָאה --- ,ןָאש

 ןענַייז קנאב סערבָאק סקאמ ןופ ןטנעילק טנעצָארּפ קיצנַײנ רעבָא

 טדערעג רעדָא טדערעג טינ ךָאנ שילגנע ןייק ןבָאה סָאװ ,ןדִיי ןעוועג

 -טאטשיינ טָאה .ןענאטשראפ ןבָאה עפוג ייז רָאנ סָאװ ,שילגנע אזא ףא

 טדערעג ןעמעלא טימ טָאה רע :סימָארּפמָאק א ףא ןייג טזומעג ָארָאבוינ

 טצעזעגרעביא טרָא ןפא ךיילג ,טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא שילגנע
 ,שידִיי ףא

 :טשעדיכראפ ךיז רע טָאה ,שילגנע ןַײמ וצ ךיז קידנרעהוצ
 ריד אב ןעמוק סע טוג יוװ ,שילגנע ןטוג א רעייז ךָאד טסדער וד --

 טימ רע טָאה -- !רענאקירעמא ןטכע ןא אב יװ ,"שטיע-יט, רעד סיורא

 -ראפ-טָאג יד ןַײא טינ ךיז ןביג רימ -- .טקרעמאב עניק רעכעלטַײד
 ,.ןשטיע-יט עטמאד

 ןעמונראפ ןעוועג ץלא ךָאנ רע זיא עקירעמא ןיא ןרָאי ליפיוזא ךָאנ

 םייה רעטלא רעד ןיא לָאמא יו ,"ןָאשיעיסנָאנָארּפ, רעשילגנע ןַײז טימ
 טל ךעלטקניּפ טדערעג רע טָאה שילגנע .?עינעשָאנזיַארּפ, ןייז טימ
 רענייז טנעצקא רעד רָאנ ,קיטאמארג רעשילגנע רעד ןופ םילָאלק עלא
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 -עב ךיז ןבָאה "שטיע-יט, עכעלקילגמוא יד ןוא ךעלשידַיי ןעוועג זיא
 ,ןשרעהאב טזָאלעג טינ ןפיוא-םוש

 טדערעג טינ ןפיוא-םושעב ַארָאבוינ-טאטשיינ רעטסימ טָאה ךָאד ןוא
 ,שידִיי טרָאוװ ןייק

 ןענרעלסיוא טינ ךיז לָאמנייק וטסעוװ ,שידִיי ןדייר טסעוו וד זא --
 | ,.,שילגנע ןטוג א ןדייר

 דער ךיא סָאװראפ ,ןייטשראפ טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב טָאה רע
 ,שידִיי

 טוג טסדער ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא ןא ,ךיז טכאד ,טסיב וד --
 רעד עליפא .ךארּפשסיוא רעטוג א רעייז טימ ,שילאקיטאמארג ,שילגנע
 ןוא ,רעגייטש ןשינאקירעמא טכע ןפא סיורא ריד אב טמוק *שטיעד-יט;
 טספראד וד ?ריד סע גיוט סָאװ וצ ,טינ ייטשראפ ךיא !שידִיי טסדער וד
 -נע דער .שילגנע ןדער ףראד עמ ןוא עקירעמא זיא ָאד זא ,ןייטשראפ
 ,!שילג
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 דנאל-רעביוצ םוצ געוו ןפא

 קיצכעז יד ןופ רענייא ,אליבוז לירי
 ןבָאה סָאװ ,סעקינדאירוא עשיסור טנזיוט
 -רעביוא םענופ טפאשרעה רעד רעטנוא
 ןטָארטעג ווָאנאמָאר ַײלָאקינ קינדאירוא
 סָאװ ,ןירעד קידלוש זיא ,דרע עשיסור יד

 -גניוועל ,ילנעטס ןופ ןעמענ יד טימ ייר ןייא ןיא טינ טייטש ןעמָאנ ןַײמ
 "טלעוו ערעדנא ןוא יילקאמ-אכולקימ ,יקסלאוועשזרּפ ,ירעבמאוו ,ןָאטס
 ,רעקלעפ ןוא רעדנעל ןופ רעשרָאפ ןוא רעדנזַײר עטמיראב

 עפייטש עלעג יד טימ קינדאירוא רעטכולפראפ רעד טָא טינ ןעוו
 -אב עקידנּפאכראפ-םעטָא טנעיילעג ,רעשפע ,טציא ריא טלָאװ ,סעצנָאװ
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 ןוא עטסּוװאב -- רעדנעל עטַײװ רעביא סעזייר עניימ ןופ ןעגנוביירש

 -רעסיוא טימ ,ןעגנוריסאּפ עכעלרעדנוװ טימ לֹופ ,סעזייר ,עטסווואבמוא

 -יירשאב א טינ ןוא ,ןעגנוקעדטנא עקיטכיוו ןוא ןשינעעשעג עכעלנייוועג
 רעד םורא עזייײר רעטכארטראפ ןַײמ ןופ בייהנָא םעד זיולב ןופ גנוב
 | ,טלעוו

 ...טריסאּפ טָאה סָאד יוזאיוו טָא
 -עטנובעג --- רימ ןיא טעוועטנובעג קראטש ןבָאה רָאי ןציײרד עניימ

 ,רעִיצרעד ןוא רערעל ענַײמ ןגעק ,םִיייבאר ענַײמ ןגעק ,ןטאט ןגעק טעוו

 דיי אל ראפ ךימ ןכאמ וצ רימ ףא טגײלעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,עלא ןגעק

 ,"שטנעמ א ןוא
 ךיא .שטנעמ ןייק טינ ןוא דָיי ןייק טינ ןַײז טלָאװעג טינ בָאה ךיא

 עטסּוװאבמוא ןופ רעשרָאפ א ,רעדנזַײר-טלעװ א ןַײז טלָאװעג רָאג בָאה

 רעטסטלע ןא ,ןענָאלאב-טפול ףא רעִילפ א ,רעדנעל עטסּוװאב-קינייוו ןוא

 יד ןיא יָאבװָאק א ,סרעגענ ןופ רעיײרפאב א ,רענאידניא טעווייש א ןופ

 -ערגדלָאג א ,אנָאזירא ןופ גרעב יד ןיא רעגעי א ,ירוסימ ןופ סעירערּפ

 ןיא רָאטאטנאלּפ א ,ןעמאי עטיירב יד ףא טאריּפ א ,אקסאילא ןיא רעב

 -פוא ץלא ןָאק עמ ,סָאװ-עלאמ -- ,רעכוזלרעּפ א ,רעכיוס-םאי א ,עידניא

 טַײקשידִיי ןופ ךָאי ןרעווש םעד ןפראווּפָארא ךיז ןופ לָאז עמ ןעוו ,ןָאט

 | | !טייקשישטנעמ ןוא

 -טנא ןגעוו ןטכארט ןעמונעג רעֶטְפָא ןוא רעטּפָא ץלא בָאה ךיא ןוא

 ,טלעוו רעד םורא עזַײר א ןכאמ ןוא םייה רעד ןופ ןפיול

 םוצ ךיא לָאז דרע רעד ןופ לייט ןכלעוו וצ ?ןעמ טפיול ןיהּוװ רעבָא

 .ןדיישטנא וצ ןעוועג גנירג יוזא טינ זיא סָאד ?טירט ענַײמ ןדנעוו ןטשרע

 "יטומ ןוא רעווארב א -- דיר ןַײמ ןאטיּפאק טנַײרפ רעטבילאב ןַײמ

 טָאה -- ,רעסאוו ןוא רעַײּפ ךרוד ןעגנאגעגכרוד זיא סָאװ ,שטנעמ רעק

 -"ירעמאןפָאצ ןייק ןזָאלקעװא ךיז ץלא ןופ רעירפ לָאז ךיא ,ןטארעג רימ

 זיא ָאענרָאב לזדניא רעד .גרעב-ןזדלעפ יד וצ רעדָא ךַײט ןטיור םוצ עק

 ...רעדנזַײר עגנוי ראפ טרָא עוואקישט א ךיוא

14-44 294 



 -- ,דיר ןַײמ יװ רעטנעָאנ אזא טינ שטָאכ ,טניירפ רעטייווצ ןַײמ
 סעּפע ןענרעל ןוא ןעז טסליוװ :טמיורעגנייא רימ טָאה ,רעּפוק רָאמינעפ
 וצ רעדָא עקיסקעמ ןייק עקיטיוהטיור יד וצ קעווא ךיז זָאל ָאט ,סטכער
 יד ןוא יּפיסיסימ ךַײט םעד ןשיווצ רענאידניא יד ראפ סעיצאוורעזער יד
 ,ָאּפמוב ןשידלעה ןוא ןכעלרע םעד ןופ טירט יד ןיא ייג ןוא גרעב-ןזדלעפ
 רעגעי עשינאידניא יד טימ ,"קָאז םענרעדעל, םעד טימ ךיז ןאקאב
 -כעלרע ,טומ ,טייקטסיירד ייז ןופ ךיז ןרעל ,סאקנוא ןוא קוגשטאגנישט
 ,טַײקנבעגעגרעביא ןוא טַײק

 ןופ ןעגנוריסאּפ יד , קרעוו טבילאב ןַײמ ןופ טאלברעדָאפ םענופ ןוא
 טניירפ רעטבילאב עמאס ןַײמ טקוקעג רימ ףא טָאה "סארעטאה ןאטיּפאק
 סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ ןגיוא טימ ןוא ןרעטש ןלאינעג ןַײז טימ ןרעוו לושז
 יד ןענַײז סָאװ :טגָאזעג רימ טלָאװ רע יוװ ,טפנוקוצ רעד ןיא ןיירא טקוק
 ןיא עדאנאק ןופ רעדלעוו עטלארוא יד ןוא עקירעמא-ןפָאצ ןופ סעירערּפ
 -גּווו-רוטאנ יד ןוא עקירפאר לארטנעצ ןופ סלגנושזד יד טימ ךיַײלגראפ
 ,,?ראביזנאז ןוא עיזענילָאּפ ןופ רעד

 ןוא ןגיוא עקידנכאל עריא טערומשזעג טָאה רעפָאהסירעװ עיפָאס ןוא
 ,ךעלגניי ייווצ יד ,סנאה ןוא ץנארפ :רימ וצ טלכיימשעג שירעריפראפ
 עזייר רעכעלטפאשנסיוו ןַײז ןיא םלָאה .רד םעד טיילגאב ןבָאה סָאװ
 -ענּפָארא ךיז טספראד וד ןעמעוו ןופ טָא --- ,רעדנעל ןוא ןעמאי רעביא
 ןענַײז ּוװ ןוא ,רימ טימ ןרָאי ענייא ןיא טאמיק ךעלגנִיי !ליּפשַײב א ןעמ
 טיג יז ןבָאה ןעמעוו טימ ,ןעזעג טינ ייז ןבָאה סָאװ ,ןעוועגסיוא טינ ייז
 !טכאמעגכרוד טינ ייז ןבָאה סָאװ ןוא ,טפמעקעג

 ןוא עילארטסווא ,עקירפא-םערָאד ןוא -לארטנעצ טזיײראב ןבָאה ייז
 ןוא עיזענילַאּפ ,עייניווג ןוא ָאענרָאב ,ןָאליײצ ןוא אוואי טכוזאב ,עידניא
 יד ,טפאשטניירפ ןופ לזדניא םעד ןוא טיוט ןופ לָאט םעד ,עיקירוואמ
 ,יינדיס ןוא טאטשּפאק ,לזדניא ןקידנעמיווש םעד ןוא ןעלזדניא עשידנָאז
 "טניירפ ןסָאלשעג ,סרעגענ טימ טפמעקעג ...ראביזנאז ןוא ראקסאגאדאמ
 טאהעג ,ןטָאטנעטַאה טימ ןטַײצלָאמ טעװארּפעג ,סעצַײלאמ טימ טפאש
 -דרע ןוא רעסערפנשטנעמ טימ ,רעלאגענעס טימ ,ןסאוּפאּפ טימ ןָאט וצ
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 ,סעקאיאד טימ ,סעקילראק טימ ,רענעמשוב טימ ךיז טנגעגאב ,רעסערפ
 .טייטעג ,ןענָאטיּפ ןופ ךיז טעוועטארעג ...ןשָאקאלאמ טימ ,ןשָאקאמא טימ
 -גאּפ ,ןטרעּפמעל ,ןרעגיט ,ןשיפלאוו ןסָאשעג ,סעלוקא ןוא ןלידָאקָארק
 עקידנעילפ ןוא ןלאקאש ,ןדנאפלעה ןוא ןטָאמעגעב ,סערוגנעק ,סערעט
 ךיז ןגָאלשעג ,ןעגנוציילפראפ ןוא ןטניוומערוטש ןענאטשעגייב ...טניה
 -ָאק עכעלטפאשנסיוו טלמאזעג ,ןשטנעמ עדליוו ןוא סעייכ עדליוו טימ
 ןיא קירוצ ךיז טרעקעגמוא ןוא ,ןעלזדניא עַײנ טקעדטנא ןוא סעיצקעל
 -נצרעפ רעד ,ָאי ...טמיראב ןוא ךַײר ,רעטנומ ,טנוזעג "דנאלרעטאפ ןביל,
 טירט סעמעוו ןיא טָא -- ץנארפ רעקירָאינצכעז רעד ןוא סנאה רעקירָאי
 ..!ןייג טספראד וד

 טסּוװאב רימ זיא דנאל-רעביוצ סרעּפָאהסירעװ וצ געוו רעד רעבָא
 ןיא סעיצאוורעזער .עשינאידניא יד וצ געוו רעד יװ ,רעמ טינ ןעוועג
 יד ךיוא --- ןיהא ןכיירגרעד וצ ןטַײקכעלגעמ יד ןוא ,עקירעמא-ןפָאצ
 -ָאטפאנ רעטעפ םוצ ןפיולטנא לַײװרעד :ןבילבעג רימ אב זיא .עקיבלעז
 ןוא ,טָאטשמײה ןַײמ ןופ טסרעוו ףלעווצ ,ףרָאד א --- ץישטנארב ןייק על
 ענַײמ ןיא לגנִיי א ,עקדוי דניקרעטסעווש ןטימ ןעמאזוצ ,ןטרָאד ןופ
 . רימ ןענאוונופ ,טלעוו רעד םורא עזַײר א ןיא ןזָאלקעװא ךיז --- ,ןרָאי
 ,דרעב טימ ענעסקאוואב קירוצ ןרעקמוא ךיז ,רעטעּפש ןרָאי טימ ,ןלעוו
 -דלָאג יד יװ ,רענייטשלדייא ןוא דלָאג טימ ענעדָאלאב ,ןרעװ לושז יו
 ,..סנאה ןוא ץנארפ יװ ,םור טימ טקעדאב ןוא ,עינרָאפילאק ןופ רעבערג

 ,עיזענילָאּפ ןוא עידניא ןייק געוו ןפא סרעטעפ ךָאנ טאהעג בָאה ךיא
 ראפ טרָא עטסקיסאּפ סָאד ןעוועג ,ןטַײז עלא ןופ ,זיא ץישטנארב רָאנ
 ןייק געוו רעד :טלעוו רעד םורא עזַײר ןַײמ ףא עיצנאטס רעטשרע רעד

 סעלָאטּפאנ רעטעפ םעד טימ ןוא ןעוועג טנאקאב טוג רימ זיא ץישטנארב

 ןוא סרעטעפ ערעדנא עלא טימ יװ ,רעטנעענ ןעוועג ךיא ןיב דניזעגזיוה
 | - ,ענַיײמ סעמומ

 ןַײרא טָאטש ןיא טגנערב עלָאטּפאנ רעטעפ רעד ןעוו ,לָאמ סעדעי
 "ישטנארב םאב טלאה רע סָאװ ,טכאּפ ןַײז ןופ זעק רעדנעלָאה ןפיוקראפ

 -פאנ רעטעפ םעד ,עביל עמומ יד .זדנוא וצ רע טרָאפראפ ,ץערָאּפ רעצ
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 א ףא זָאנ רעקישטאלּפ א טימ ענעדִיי עכעלקנערק א -- ,בַײװ סעלָאט
 ןקניל ןפא לצרָאװ ןקישיילפ ןסיורג א טימ ןוא םענָאּפ ךאלפ ,ךיילב
 אב טציז ןוא ןלייה ךיז רעטקָאד םוצ טָאטש ןיא טּפָא טמוק --- ,ףיילש
 "רעלאוויב , א ,ףעסיוי ,ןוז רערעטלע סרעטעפ םעד ,גנאלנכָאװ ּפָא זדנוא
 אב טסאג רעטפָא ןא ךיוא זיא ,ןקיטָאטש א ףא ךיז טדַײנש סָאװ ,גנוי
 -יצנייא סעלָאטּפאנ רעטעפ םעד ּוװ ,טרָא סָאד זיא בוטש רעזדנוא .זדנוא
 א טימ דיומ ענעטַאנקראפ-טכידעג ,עטצעזעג א -- עבָאד רעטכָאט עק
 ענעטכַאלפראפ ףַײטש טימ ןוא ןקאב עקידנעמאלפ טימ ,םעזוב ןכיוה
 ןוא ןקוקנָא ךיז טזָאל --- ,ןפייר יוװ ּפָאק םורא טגיילראפ ,ּפעצ עקיטכיל
 ,םינאסאכ ןָא ןיילא טקוק

 ףלָאטפאנ רעטעפ רעד טמוק ,םִיָאריױנ-םימָאי ףא ,רָאי ןיא לָאמ ןייא
 ןכעלקנערק ןטימ :טַײקשיטאבעלאב לסיב ץנאג ןַײז טימ זדנוא וצ ּפָארא
 ,םינָאב ענַײז עלא טימ ,רעטכָאט רענעטָאנקראפ-טכידעג רעד טימ ,בַײװ
 -ייל ,ןעמיש ,ןווּור --- םיטָאװשאה-סערעסא יד ןופ ןעמענ יד ןגָארט סָאװ
 -רעמע יד טימ ,סערָאּפאק ענעדנובעג יד טימ ,עדוהעי ןוא ףעסיוי ,יוו
 -דוק ןטימ עליפא ןוא ךעלקעשָאל ןוא דרעפ טימ ,ּפעט ענענוהושט עקיד
 םיטאבעלאב יד ,ןטיַײװנופ געוו ןצנאג םעד ךיז טלאה סָאװ ,טנוה ןטאל
 ,םייחא קירוצ ןביירטקעווא טינ ןוא ןעזרעד טינ םיא ןלָאז

 ,עינאסכא רעלופ א ןיא יװ ,בוטש ןיא זדנוא אב ךיז טלמוט טלמעד
 ,סרעטינראג ענעטנעוועג ןיא עטצוּפעגסיױא ,םירעכָאב עשיפרָאד עטנוזעג
 ןָא ןעלטיה עפַײטש ,עַײנ ןיא ,טיײקנגעלראפ טימ טקעמש סע עכלעוו ןופ
 -זדלאה עיולב טימ ךעלרענלעק ענעמוג עטרילָאק ןיא ,עלעשטיינק ןייא
 ,טיפ ערעייז עכלעוו ןיא ,ןשאמאק עשיטָאטש עקידנעּפירקס ןיא ,ךעלכיט
 -ראפ --- ,טעטנעּפעג יוװ ךיז ןליפ ,לוויטש עמארעג עסיורג וצ עטניוװעג
 ןצפופ רָאנ ,ףניפ טינ ןעוועג ןטלָאװ ָאד יו ,בוטש עצנאג יד ןעמענ
 ,ערעייז

 טצראשראפ עטפָאק רעד ןופ לברא יד ןוא טמאלפראפ ןקאב-לּפע יד
 געט ענעצנאג עבָאד טייטש ,טנעה עפייטש יד ןופ סנגיובנלע יד רעבירא
 עג ןוא גנירג ןטרָאד ןופ סיורא טּפעלש ןוא ןַײרא טקור ,ןוויוא םאב
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 ןסיורג םעד ראפ עליכא טיירג -- ּפעט ענענוהושט עקידרעמע יד דניווש
 | | ,סרעסע עטנוזעג דניזעג

 סע .טסעג יד ראפ סרעגעלעג טימ למוט א ןָא ךיז טבייה טנװָא ןיא
 -רעצליה רעטבראפעגטיור רעד ,סעּפאנאק ענעטארעצ יד טגיילאב ןרעוו
 רעטעפ םעד ראפ .ןוויוא-רעטניה רעד ןוא קנאבפָאלש יד ,ןאשטּפָאט רענ
 -ורב ןרעגנִיי ןַײמ טימ רימ ראפ ןוא ךעלגניי ערעגנִיי ייווצ סעלָאטּפאנ
 טקורעגפיונוצ ,רעגעלעג רעקידסעפטושעב ןייא טעבעגסיוא טרעוו לרעד
 רעד .סעסעוואז יד ןופ ענעמונעגּפָארא ,ןריט ןוא ןלוטש ,ךעלקנעב ןופ
 א בוטש רעד ןופ טכאמעג, :רעטנוא טייהרעליטש טעשטרָאװ עטאט
 םאב למוט רעד .ןלעפעג עקפאד עסַײמ יד זיא רימ רָאנ ,"עמשטערק
 טפאשגנע יד ,ןייג ןפָאלש םאב םאראראט רעד ,ענעסאכ א ףא יװ ,שיט
 רעכעלגעטגָאט רעד ןופ גנושירפּפָא עסיורג א רימ ראפ זיא בוטש ןיא

 ,"שטנעמ א ןרעוו, וצ ךָאי םענופ גנוזיילרעד א ,טַײקינָאטנײא |
 ךיא עכלעוו ,דרעפ ייווצ סושער ןַײמ ןיא ךָאנ ךיא בָאה םעד רעסיוא

 סָאװ ,לקעשָאל א ,ןעקנירטנָא םענורב םוצ גָאט ןיא לָאמ ייווצ ריפ
 א ףא טיירפאב זיא סָאװ ,לגנִיי א יוװ ,ךעליירפ טעשזריה ןוא טגנירּפש
 --- יּפעריװס טנוה ןקירעפעלש ןסיורג םעד ןוא ,רעדייכ ןופ ךָאװ רעצנאג
 ,קידנטייר םיא ףא ךיז ץעז שטָאכ ,עלעמעל א יװ ,ןדלימ א

 ןוא עלָאטּפאנ רעטעפ םוצ טרעטנעענרעד קראטש ךימ טָאה ץלא סָאד
 יד טלעטשעג רימ ראפ ךיז טָאה'ס ןעוו ,רעבירעד ןוא ,דניזעגזיוה ןַיז
 -נאלּפעג ןַײמ ןופ ּפאטע ןטשרע םעד ראפ ךיא בָאה ,ןפיול ןיהּוװ ,עגארפ
 בוטש סעלָאטפאנ רעטעפ םעד ןבילקעגסיוא טלעוו רעד םורא עזַײר רעט
 ,ץישטנארב ןיא

 -ראה א ןוא לגייב ַײרד טימ ,טנאה רעד ןיא לקעטש טאוועקוס א טימ
 ןייטשלזיק לקיטש א ןוא לרעסעמ א טימ ,ענעשעק ןייא ןיא עקלמָאג רעט
 ןייק טריפ סָאװ ,געוו ןרעביא ךיא זַײרּפש ענעשעק רעטייווצ רעד ןיא
 ,ץישטנארב

28 



 ךיא .סעקנָאל ןוא רעדלעפ עכאלפ ,עטיירב ןגיל געוו ןטַײז עדייב ןופ
 רימ ראפ .ןטייווצ םעד ןוא סקיוועג ןייא ןשיווצ ןדיישרעטנוא טינ ןָאק
 טימ ,זָאר טימ טלקנערּפשאב ,סנירג -- זָארג ןוא עּוװט ץלא סע זיא
 עלא ןוא ,ןטימניא ךעלעּפענק עבלעג טימ ךעלטייווק עסַײװ ןוא ...יולב
 ןקוק וצ גיוא סָאד טיירפ סע זא ,עקידעבעל ןוא עלעה עכלעזא ייז ןענַייז
 עכלעוו ,סעכייר עסיז ענדָאמ עכלעזא טימ ייז ןקעמש עלא ןוא ,ייז ףא
 ...עייכעמ א זיא'ס זא ,רָאנ סייוו ךיא ,ןפורנָא טי ןָאק ךיא

 ןופ סָאמ רעלופ רעד ןיא ןבָאה וצ עָאנאה רימ טרעטש סעּפע רעבָא
 ,טייהיירפ ןופ ליפעג םענופ ןוא סעכייר עסיז יד ןופ ,ןבראפ ענייש יד
 ןוא ןיילק רעייז ךיז ךיא ליפ סעּפע ,טראגעג יוזא בָאה ךיא רעכלעוו ךָאנ
 ןלָאמש ןטימ ןַײרּפש ךיא .סעווכאר רעקימורא רעד ןיא ןרָאלראפ
 זא ,ןטכאד ןָא ךיז טבייה רימ ןוא ,געוו םענופ טַײז רעד אב עלעקשזעטס
 לעוװ ךיא גנאל יוװ טסייוו רע ןוא גנאל יוװ טסייוו רעוו יוזא ןיוש ייג ךיא
 ךיוא ןיב ךיא ..טלעוו רעד םורא עזַײר ןַײמ ףא ןייג יוזא ןפראד ךָאנ
 ןופ ןפָאלטנא ןיב ךיא סָאװ ,ןָאטעג טוג ךיא בָאה יצ ,רעכיז ץנאג טינ
 -עג טינ ןיב ךיא זא ,ןּפאכ ךיז טעװ עמ ןעוו ,ןַײז טעװ סָאװ .םייה רעד
 עלָאטּפאנ רעטעפ םעד ןגָאז ךיא לעװ ץערעט א ראפ סָאװ ןוא ?ןרָאװ
 רעד ךימ טעוו ?ןעמענפוא ןטרָאד ךימ ןעמ טעװ יו ?דניזעגזיוה ןַײז טימ
 עלא יד !םייהא קירוצ רופ רעטשרע רעד טימ ןקישּפָא טינ רעטעפ
 ךימ ןקיורמואב ,טרעלקעג טינ רעירפ בָאה ךיא עכלעוו ןגעוו ,ןגארפ
 סָאװ ,דלאוו ןראפ עריומ לסיב א ךיוא בָאה ךיא .קראטש רעייז טציא
 רעבָא ,גָאט רעקיטכיל עליפא זיא'ס .ןגעקטנא רימ ךיז טרעטנעענרעד
 עכעלרעדיוש עלא ןכאוורעד ןרָאקיז ןַײמ ןיא ...דלאוו א טרָאפ ךָאד זיא'ס
 ןיא ךיז בָאה ךיא סָאװ ,םינָאלזאג-דלאוו ןוא סעַײכ עדליוו ןגעוו סעסַײמ
 רעקינייוו טינ ...ךעלמייהמוא טרעוװ רימ .טרעהעגנָא רָאי ןצַײרד ענַײמ
 -רָאד ןוא טניה טימ ןשינעגעגאב יד ךימ ןקערש דלאוו ןטכידעג םענופ
 געוו ןפא טגיל סָאװ ,לפרעד ןיא ןפערט ןָאק ךיא עכלעוו ,ךעלגנִיי עשיפ
 ,ץישטנארב ןייק

 ?טעּפש טינ זיא'ס ןאמזלָאק ,םייהא קירוצ ךיז ןרעקמוא רעשפע
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 פָא ךיא ףראוו יוזא ,געוו ןופ לדנייטש א סופ ןטימ ּפָא טפראוו עמ יו
 וצ סָאװ ָאטינ ,רעדנזייר-טלעװ רענייש א :קנאדעג ןשינָאדכאּפ םעד
 | ..!ןגָאז

 ,עריומ ןופ טמוק סָאװ ,טומ טימ ןוא טירט עטרעלענשראפ טימ
 ףא "סלגנושזוד , עטשרע יד -- דלאוו ןטכידעג ןיא ןיירא ךיא טערט
 | -,געוו ןגנאל ןַײמ

 -קערש יוזא טינ רָאג דלאוו רעד זיא ,סיורא ךיז טזַײװ ,קינייוװניא ןופ
 םעד טדַײנשעצ ,רעטַײװ ךיז טיצ געוו רעקיבלעז רעד .ןטיַײװנופ יו ךעל
 -ןרע ןיא יװ ,ןעייטש סענסָאס עכיַײלג ,עכיוה .ןטפלעה ייווצ ףא דלאוו
 ,עקנאלש ןוא עסַײװ ,סעזערעב ענלצנייא .געוו ןטייז עדייב ןופ ,ךאוו
 ןפא "ךעלעזעה, ןפראוו ןוא ןגיײװצ עקידרעטעלב ערעייז טימ ןעלקָאש
 ןעשטיווצ סָאד ,דלאוו ןופ טייקשירפ ןוא טַײקליק יד ...געוו ןקידמאז
 ,לופ זיא דלאוו רעד עכלעוו טימ ,ןעגנאלק ןוא ןכרָאש יד ,ךעלעגייפ ןופ
 ,ןפראוונָא רימ ףא ףראד דלאוו א סָאװ ,קערש רעד ןָא ןסעגראפ ךימ ןכאמ

 ,םעלָאשעב ןעגנאגעגכרוד ךיוא ךיא ןיב לפרעד סָאד
 זיא ,געוו טַײז םאב רעלטעב רעדנילב א יוװ ,טזָאלרָאװראפ ןוא םערָא

 -- ,ךאילש ןקיבױטש םאב לפרעד עשיסורסַײװ עניילק סָאד ןגעלעג
 -עילאמסעג ןוז ןופ ,ענעיורטש טימ סעקטאכ עטמירקעגסיוא ,עקירעדינ
 -יורג יו ,סעכערטס עטנקירטעג ןטניוװ ןופ ןוא עטצענעג ןגער ןופ ,עט
 -לגניי עניילק ףא ןרעיוא יד רעביא עטקורעגּפָארא קירעדינ ,ןעלטיה עס
 | | .ּפעק עש

 ןבָאה ךאילש ןקידמאז ןטימ .טינש-ייה ןופ טַײצ יד ןעוועג זיא סע
 ןטַײװנופ .ייה טימ ענעדָאלעגנָא ךיוה ,רענעגעוו לפרעד םוצ ןגיוצעג ךיז
 יד ןיא ךַײלג טנאּפשעגנַײא ןעוועג ןטלָאװ דרעפ יד יװ ,ןעזעגסיוא טָאה
 יד ףא ,ןבױא .ןעזעגסיורא טינ ןעמ טָאה רעדער ןייק .ייה ןגיוטס
 ןיא ךעלטאי עטנערבראפ ןוז ןופ ןסעזעג ןענייז ,ייה סעּפוק עקידנעמיווש
 עטָאלב רעטנקירטראפ ןופ "ןקָאז; עצראווש ןיא ןוא רעדמעה ענעטנווייל
 סָאד טיילגאב יז ןבָאה ןקילב עקירעגַײנ טימ .ךעלסיפ עסעװרָאב יד ףא
 טינ ,דניק-רעיוּפ א ָאי ,שטינאּפ ןייק טינ שטינאּפ א -- לגנִיי עוואקישט
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 א ,געװ טַייז רעד אב ןיילא רענייא טזײרּפש סָאװ ,דניק-רעיופ ןייק
 -םיילג רעייז ןזייוואב וצ יידעק רעמ ,"!ָאנע ןּפיל יד טימ ןָאטעג עקָאמשט
 ןוא ,דרעפ יד ןלַײוצרעטנוא שינעפרעדאב ןופ יו ,רימ וצ טַײקיטליג
 ,ּפעק יד טרעקעגּפָא

 -טינ"ווו .ןעוועג טינ ןשטנעמ ןייק טאמיק ןענַײז עפוג לפרעד םעניא
 םענעטּפעש א ןיא רעיוּפ רעקשטיטלא ןא ןסעזעג עבזירּפ א ףא זיא ּוװ

 ףא ףוג ןקידקעטייוו-טלא ןַײז טמעראוועג ןוא סעקילָאװ ןיא ןוא ץלעּפ
 טרָאד ןוא ָאד ןבָאה ךעלטיולּפ ענעטכַאלפעג רעטניה ןופ ,ןוז רעסייה רעד
 עקירָאהדנַאלב ןוא עקירָאהטקאלפ ןופ ךעלעגייא עקירעגיײנ טקוקעגסיורא
 עמ יװ ,סאג רעשיפרָאד רעד ןופ ןטימניא .רעדניק עטרעדַאמשראפ
 -ױּפ לציּפ א ןענאטשעג זיא ,טלעטשעגקעווא ןטסימוא ןטרָאד םיא טלָאװ
 יד ןשיװצ דמעה רענעטנווַײל רעבַארג רעד ןופ םיוז םעד ,לגנַיי שרע
 ןַײז טימ .לזענ ןיא טקעטשראפ לרעגניפ טרעדָאמשראפ א ןוא ןייצ
 ןטימ ,ךעלסיפ עכעלמורק ,עניד ףא לכַײב טעקאנ ןזָאלבעגפוא קראטש

 לזענ םוצ ןגייבראפ לטנעה ןראד םעד טימ ןוא לּפעק ןקידכעלַײק ןסיורג
 -טע ..,ןביוא ןופ קיניישט א טימ ראווָאמאס א ףא ןעוועג ךעלנע רע זיא
 ןרעייש ןופ ןטָאש ןיא טלמערדעג ןבָאה טניה עקיצומש עטאלדוק עכעל
 עליפא רעדָא טרָא םענופ ךיז ןריר וצ טליופעג ךיז ,סיוא טזַיוװ ,ןבָאה ןוא
 גיוא ןייא טנפעעג בלאה ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא סָאװטע .ןָאט וצ ליב א
 ,ץלא זיא סָאד --- ,ןָאטעג עשטיר א לָאמ ןייא ,ןגעוו עציוי ןופ יוװ ,ןוא
 טוט ןוא ןדמערפ א טליפ רע זא ,ןסיוו טזָאלעג טָאה טנוה א סָאװ טימ
 | | . ' ,וויוכ ןשיטניה ןייז

 !וקנאראב ַײד ,שטינאּפ --
 עשיזיימ יד יװ ,ךעלּפעצ ענעסקאלפ ייוצ טימ עלעדיימ ןיילק א

 ךעלגייא עיולב רָאּפ א ןוא ,לטנעה ראד א טקערטשעגסיוא טָאה ,ךעלקע
 טקוקעג קידנכאל טױלּפ םענעטכָאלפעג ןקירעדינ א רעטניה ןופ ןבָאה
 ךיא ,סעווָאטאק ףא ,ךיז יוזא טאלג זיא/ס :טגָאזעג ןטלָאװ ייז יו ,רימ ףא
 ,,,טינ רענייק טיג לגייב ןייק זא ,סייוו
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 טגָאיעגרעביא ןוא ןעמוקעגנגעקטנא ןענַײז ךעלרופ ףא םירעיוּפ
 ,טקוקעגמוא טינ רימ ףא ךיז טָאה ייז ןופ רענייק רעבָא ,געוו ןפא ךימ
 "יירד ןייק טינ -- רעייגסופ רעכעלנייוועג א סעּפע ןעוועג טלָאװ ךיא יו
 ,טַײקבַײר ןוא םור וצ געוו ןפא רעדנזַיײר-טלעװ רעטס

 ךימ טָאה ,געוו לטירד ייווצ ןעגנאגעגכרוד ןעוועג ןיוש ןיב ךיא ןעוו
 ןוואוושז םעד לסיב א קידנטלאהּפָא ,ןוא ,לרופ א ףא רעיוּפ א טגָאיעגנָא
 :ןָאטעג גערפ א רע טָאה ,עשטאילק רעקידלכַײב ןַײז ןופ ףיולעג

 ?לגניי א סע טייג ןיהוװ --- ?שעשזדיא ,קישטּפָאלכ ,ידוק ---
 ,רעטעפ א וצ ,ץישטנארב ןייק --
 ,אהא --- ,ןעלָאטּפאנ וצ לָאמא טינ -- ,ילָאטפאנ ָאד עינ םָאסאשט ---

 ,ךיז ץעז ,ונ .םינייכש ןגָאז ןָאק עמ ,ןעד יװ ,ןעלָאטּפאנ ,םיא ןעק ךיא
 ןופ טסרעוװ ןייא ןצנאגניא עווערעקראפ ךיא ,ןריפרעטנוא ךיד ךיא לעוו
 ,סופוצ געוו טשער סָאד ןפיולוצ ןיוש וטסעוװ ןטרָאד ,ץישטנארב

 -עגראה ןוא דלאוו ןיא ףיט ןריפראפ טינ לָאמא ךימ רע טעװ יצ,
 טעוו'ס סָאװ רָאנ .ּפָאק ןיא קנאדעג א ןפָאלעגכרוד רימ זיא -- *?ןענ
 ןענעגעגאב וצ ןעמוקסיוא ךָאנ רימ טעװ ראפעג ןייא טינ !ןַײז לָאז ,ןַיז
 ..?ןבָאה עריומ ןבייהנָא ןיוש ךיא לָאז .טלעוו רעד םורא עזַײר ןַײמ ףא

 בָאה ךיא .קירעגנוה ןיב ךיא זא ,טליפרעד ךיא בָאה טציא טשרע
 ןוא עקלמָאג עטראה לקיטש א טימ לגייב א ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא

 ,ןאמרופ ןַײמ ןבעגעג ךיא בָאה לגייב ןטייווצ א .ןסע ןעמונעג |
 ןכאמ ךייוו ,רעשפע ,לגייב רעד טעװ ,ןעלזאג-דלאוו א זיא רע ביוא

 ,ץראה ןַייז
 קידנטכארטאב ,"ןעלזאג, רעד טָאה --- !אקנאראב ארבָאד ,ָאהָא --

 ,ןּפיל יד טימ טעקָאמשטעג ,ןטַײז עלא ןופ לגייב םעד
 טיירג ,ליומ םוצ לגייב םעד ןגָארטעגרעטנוא טאהעג ןיוש טָאה רע

 ,ךיז ןטלאהעגּפָא רָאנ ,ןייצ יד טימ םיא ןיא ךיז ןסיײבוצנייא
 ביל טָאה יז ?אה ,ענָאטאמ א ןעקטוינא ןַײמ סע ןעגנערב ןדַײס --

 ןיא םיא טקוראפ ןוא לגייב ןפא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ -- .לגייב |
 | ,..םעזוב
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 סָאד טלעטשענּפָא רעיוּפ רעד טָאה ןכאילש ייווצ יד ןופ געוודייש ןפא
 ;טגָאזעג ןוא לדרעפ

 -וקא וטסעוװ ,סקניל ךאילש ןטימ ייג .ּפָארא ךירק ,קישטּפָאלב ,ונ --
 ןוא לדרעפ סָאד ןָאטעג ץימש א -- .בוטש סעלָאטּפאנ וצ ןייגסיורא טאר
 | ,ןרָאפעגקעווא

 רעטכָאט סעלָאטּפאנ רעטעפ םעד ןעזרעד ךיא בָאה סנטיײוװרעדנופ

 ,ןגיוא יד רעביא טנאה א טימ ןוא קענאג םאב ןענאטשעג זיא יז .עבָאד

 -נעגנערטשנָא ,טַײז ןַײמ ןיא טקוקעג יז טָאה ,קעשאד א רעטנוא ןופ יו

 וצ רעהא סע ךיז טרעטנעענרעד רעוו ,ןענעקרעד וצ ,םענָאּפא ,ךיז קיד

 - ,בוטש רעייז

 יד טימ ןָאטעג שטאּפ א יז טָאה ,רעטנעענ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 ;ןעירשעגסיוא ןוא סעקטיל עפייטש יד רעביא טנעה עצרוק

 רעטעפ םעד עקמאשז זיא'ס ףַײז טנוזעג יוזא לָאז ךיא ,,יוא ---

 ,ןדנווושראפ זיא ןוא --- !סמיאכ

 -אג ןפא ןיוש זיא ,בוטש רעד וצ ןייגוצ ןזיוואב ךָאנ בָאה ךיא רעדייא

 -ישז א ןיא ,טנרָאפ ןופ ,דניזעגזיוה ץנאג סרעטעפ םעד ןענאטשעג קענ

 ןסיורד לברא-:דמעה יד טימ ,זדלאה עמאס ןויב טעיליּפשראפ ,עקטעל

 "עג ןיא ליומ ןיא קעביצ-עקלויל םענעַײלעצרָאּפ ןגנאל ןַײז טימ ןוא

 ןווָאטאוו א ןיא ןָאטעגנָא ,םיא ןבעל .ןיילא עלָאטּפאנ רעטעפ רעד ןענאטש

 ןבָאה ייז רעטניה ןופ .עביל עמומ עכעלקנערק יד ןענאטשעג זיא ,לביַיל

 ,ןפָאלעג ןגעקטנא רימ זיא עבָאד .םינָאב ףניפ יד טקוקעגסיורא

 -פאנ רעטעפ רעד טָאה -- ,סעבאש ףא ךעריוא ןא !טמוק לצַאקס ---
 ,טָאּפש טימ ,טכאדעג ךיז טָאה רימ יווװ ,טנגעגאב ךימ עלָאט

 ,טרעדנוווראפ ךיז עבָאד טָאה --- !סופוצ ןעמוקעג זיא רע ,עז --

 דניקרעטסעווש ןַײמ טָאה -- ,םייה רעד ןופ ןפָאלטנא עדאווא ---

 .ערָאשאה ןַײז טגָאזעגסיױרא ,ןרָאי עניימ ןיא לגניי א ,לדוי
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 -עגּפָא ןטרָאד וטסָאה עיצקא ןא ראפ סָאװ ,ןיוש לייצרעד ,ונ ,ונ --
 .רעהראפ ןפא ןעמונעג ךימ רעטעפ רעד טָאה --- ,ןָאט

 טיירגעג טינ ךיז בָאה ךיא לפיוו .רעטלמוטעצ א ןענאטשעג ןיב ךיא
 -עגוצ טינ םענַאּפ-סעלַָאבאק אזא וצ ךיז ךיא בָאה ,שינעגעגאב רעד וצ
 סָאװ ןוא ןרעפטנע רעירפ לָאז ךיא ןעמעוו ,טסּוװעג טינ בָאה ךיא ,טיירג
 רימ ףא ךיז ןבָאה סָאװ ,סערָאשאה ןוא ןגארפ יד ףא ןרעפטנע לָאז ךיא
 ,ןטַײז עלא ןופ ןטָאשעג

 ןלאפעגנָא עלא ריא טַײז סָאװ ?לגנַיי םענופ ריא טליוו סָאװ ,עז --
 ךייא אב ןטרָאד זיא סָאװ ,רימ לייצרעד ,עלעמאשז ,רעהא םוק ?םיא ףא
 ,שיגעעזראפ רעד טימ ךיז טגירקעצ עדאווא .ןעשעג

 לצרָאװ ןקישיילפ ריא ןיא ןעמומ יד ןָאט שוק א ןעוועג טיירג ןיב ךיא
 רעטרעװ עטצעל עריא טימ רימ טָאה יז סָאװ ,גנור-גנוטער םעד ראפ
 ,ןפרָאװעגוצ

 -לא רָאי יירד ךָאנ ,עטאט רעד טָאה קירוצ םישָאדאכ עכעלטע טימ
 לבייוו א ןעוועג זיא סָאד .בוטש ןיא עטסָאבעלאב א טכארבעג ,טפאשנעמ
 -גירג-סאלב א טימ ,עקנירעגָאמ א ,עקשטיניילק א -- קיצרעפ רָאי א ןופ
 טימ ןוא שיפ א ןופ לכיימש ןטיוט א טימ ,עקסאמ א יוװ ,למענעּפ ךעל
 -עג טָאה גיוא רעדעי סָאװ ,ךעלגייא עקָאסאק עצראווש ,עניילק רָאּפ א
 -קידנעּפירקס א טאהעג יז טָאה עלעמיטש א .טַײז רעדנא ןא ןיא טקוק
 רימ וטסלָאשז עשז, :"סנעיישז, טימ יז טָאה טדערעג ןוא סקישטיווק

 -טנא טינ שיזיפ א ןופ ךעלטנעה עסַײװ עניילק עריא ..."ןַײשז טנושזעג |
 עריא ,ענעדִיי רעטלא ןא אב יװ ,ןרעדָא עיולב עקיד טימ דניק טלקיוו
 ןיא טייקכעלטקניּפ עטיהעגּפָא ריא ,ךעלעטירט עקיטכיזרַאפ ,עקנינכָארד
 ענעבירטעגרעביא ריא ,לשעפענ ןגייא ריא ןעוועג עייגענ זיא סָאװ ,ץלא
 ןקעלמורא ןייא ןיא טלאה סָאװ ,לצעק טעוועלאבעצ א ןופ טייקיטכיצ
 ,םאטש ןלעדייא רָאג-רָאג ריא ףא ןגָאז סעדייא טפראדעג ןבָאה --- ,ךיז
 ,ןבעגעגנָא טָאה עטאט רעד יו

 סעּפע ןוא גנוטכאראפ .טליפעג טינ ריא וצ ךיא בָאה עניס םוש ןייק
 -טינ עריא וצ ןוא למענעּפ-ענעמיל ריא וצ רעקירעד ,לקע ןשיזיפ ןימ א
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 סָאװ ,ךעלרעגניפ עכעלגעוואב עכיילב יד טימ ךעלטנעה ענעסקאוורעד
 טָאה יז סָאװ ,ץלא זיא סָאד -- ,םערעוו-דרע עסַײװ ןָא טנָאמרעד ןבָאה
 זא ,ךיז אב ןלעיױּפ טנָאקעג טינ עליפא בָאה ךיא .ןפורעגסיורא רימ ןיא
 ןיא טלעטשעגרָאפ רימ ךיז טָאה עמאמפיטש א .עמאמפיטש ןַײמ זיא יז
 ,עגנאל טימ ענעדִיי רעצראווש ,רעזייב ,רעסיורג א ןופ טלאטשעג רעד
 עטיוט טימ טיש סָאװ ,ליומ א טימ ןוא ןגיוא עזייב טימ ,טנעה עקינייב
 -עגמורא ךיז טָאה סָאװ ,לשעפענ עקידנעּפירקס ,עניילק סָאד ...סעלָאלק
 -רא םוש ןייק וצ ךיז קידנרירוצ טינ ,עדמערפ א יװ ,בוטש ןיא טיירד
 רעד ,"עצעצאּפ יד, ,"שינעעזראפ יד, ,"יז? ןעוועג טעשָאּפ זיא --- ,טעב
 -אב יז ןבָאה סאג רעזדנוא ןופ רעבַיוװ יד יװ ,"קעשַאק ןיא טסיירט;,
 א ביײהנָא ןופ דלאב ריא בָאה ךיא יוװ ,"עצילאגיּפ, יד רעדָא ,טניורק
 | .ןבעגעג ןעמָאנ

 עריומ יז טָאה רעכיג .טינ רָאה ןייק ריא ראפ ךיא בָאה טאהעג עריומ
 זיא ךאז ןייק , סָאװ ,לגניי ןקידנענערב ,ןטסעפ םעד ,רימ ראפ טאהעג
 -רעטנוא רימ טָאה עביל עמומ יד זא ,טציא רָאנ ,"ןיילק וצ טינ םיא ראפ
 ךַײלג ךיא בָאה ,םייה רעד ןופ ןפיולטנא ןַײמ ראפ גנורעלקרעד א טגָאזעג
 .טַײהנגעלעג עקיטסניג יד ןצונסיוא טינ לעװ ךיא ביוא זא ,ןענאטשראפ
 "אּפש ןסייה רע ןָאק ,עלָאטּפאנ רעטעפ םעד טַײז ןַײמ ףא ןעניוועג וצ
 ...םייהחא קירוצ לקעלג א טימ רופ א ףא ךימ ןקישּפָא ןוא דרעפ א ןענ
 ,עכאווש ריא ןוא דייר עכייו סעמומ רעד ןוא רעחראפ סרעטעפ םעד
 וצ סענָאמכאר רימ ןיא טקעוװרעד וצרעד ךָאנ ןבָאה םיטש עכעלקנערק
 א ןופ טגלָאפראפ ,ךעבענ ,טרעװ סָאװ ,םעסָאי ןטנלע םעד ,ןיילא ךיז
 ,.גנאלש רעקיטפיג א ,רעטומפיטש רעזייב

 טיג ,טיוט םעד רימ טכאמ יז ,ןַײז טינ בוטש ןיא רעמ ןָאק ךיא --
 | ,.ךימ טגָאלש ,ןסע טינ

 קעטייוו ןטעמע טימ עמומ יד טָאה -- ...ךעבענ ,םימיוסעי סעדלעז --
 ךיז טעוועקעידזיא !עגאילפ אזא ,גנאלש אזא -- .טרעיודאב ןצראה ןיא
 עניימ וצ ייוו ,ךעבענ ,םימיוסעי עטנלע רעביא ,רעדניק סעדלעז רעביא
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 לַײװרעד ןַײז טסעוװ .ץראה סָאד ּפָא טינ ךיז סע ,עלעמאשז ,ונ ,ונ !ןרָאי
 ,זדנוא אב

 רעטכאמעג טימ רעטעפ רעד טָאה -- !גונעג ןַײז ןיוש לָאז ,ונ --
 רע ,םיא ביג ןסע רעסעב םיא ביג -- .ןָאטעג רעזייב א ךיז טַײקגנערטש
 !רענַײד דָאכעשעּפ רעד ,געוו ןופ קירעגנוה ןַײז עדאווא זומ

 -- ?זדנוא וצ קעווא טסיב וד זא ,שטָאכ טסייוו עטאט רעד ,אש ---
 -קאהעג א ןופ רעכייז א ,קאב ןיא לבירג א טימ רעכָאב א ,קיווייל טָאה
 ,טנַאמרעד ךיז לָאמאטימ ,דנווװו רעט

 ראפ טרעפטנעעג ןבָאה ןגיוא עטזָאלעגּפָארא ענַײמ ןוא ןגייווש ןַײמ
 ,רימ

 -טיור ןַײז ןיא טצארקעג עלָאטּפאנ רעטעפ רעד טָאה -- !יוזיזא --
 -ָאל ,קעווא ,ךעייריוב א ,סע טסייה ,וטסיב ,יוזא --- .דרָאב רעכעלוװַארג
 .!ע-עס-יימ עסעימ א ,טנוזעגַײז א ןָא םייה רעד ןופ ,ןגָאז רימ

 ןעמונעג לָאמארעדיוו עמומ יד טָאה -- !טינ זייב ןייק ,אש ,אש ---
 ,טָאטש ןיא ןַײז ,םעשעצרימ ,קיטנוז טסעוװ -- .ץוש ריא רעטנוא ךימ
 ,זדנוא אב זיא רע זא ,ןעמיאכ ןגָאז וטסעוװ

 "רעביא סָאװ ןסיוו טינ ןטרָאד ט'רע ?קיטנוז זיב ןוא !עמייהעב --
 ,םִיאכ ,ןסיוו טינ ךָאד רע'ט ןרעלקוצ

 רעגָאװש ןעַײרטעג םעד ראפ לסיב א סע ךיז טגרָאז רע יו ,עז --
 יוזא טלָאװ םיאכ זא -- .ןסָארדראפ ןעמומ רעד ןיוש טָאה --- !םענייז
 דונעגניירא טינ רע טלָאװ ,םיא ראפ וד יװ ,םימיוסעי יד ראפ טגרָאזעג
 - .עווטסדוקסאּפ אזא בוטש ןיא ןעמ

 טימ עלעטעצ א ןקישוצ טנַײה ךָאנ םיא ןעמ ףראד ןגעווטסעדנופ) --
 ,ןסָאלשאב רעטעפ רעד טָאה -- ,ןרעדעווכ

 .ורוצ זָאל לגנִיי סָאד רָאנ ,טסליוװ וד יוװ ,וט ,טינ קיש ,ָאי קיש --
 .ןסיײברעביא סעּפע ןבעג ריד ךיא לעװ ,ןַיײרא בוטש ןיא ,עלעמאשז ,םוק
 | ,ןטראוו וצ גנאל ךָאנ זיא ערעשטעוו זיב

 רענעמייל א רעביא ןסעזעג ןיוש ךיא ןיב םורא טונימ עכעלטע ןיא
 ןיימ ןופ טסַײװראפ ,ךלימרעיוז רעטלאק טימ לּפָאטראק עסייה לסיש
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 "נָא ןטשרע ןַײמ ןסעגעג ןוא ,ענעטעמס לפעל רָאּפ א טימ ןגעוו דעוװַאק

 ,טלעוו רעד םורא עזַײר רעד ףא ןסַײב

 ןופ רענייא רעדָא עלָאטּפאנ רעטעפ רעד טריפ גָאט ןטייווצ ןדעי
 יז ךרוד ןָא טגָאז גָאט .ןדעי ןוא ,ןַײרא טָאטש ןיא סקיכלימ ןיז ענַײז
 - .יםייהא ןעמוק לָאז ךיא ,עטאט רעד

 ןעמוק טַײצ ,ךיז ןכאמ וצ שיראג ריד גונעג, :טגָאזעג'ט עטאט רעד
 ּפָא לָאמ סעדעי רימ ייז ןביג -- ,"סעּפע ראפ ךיז ןעמענ ןוא םייהא
 | ,םיא ןופ ןסורג

 ,קידנסיוו טינ ןגָאזנָא יד ןופ ךיז טכאמ עביל עמומ יד רעבָא
 ט'רע ,עשָאקשינ ףןטרָאד טָאה רע סָאװ ,םייה יד ,טַײקינײלק א --

 רע זיא עלָאקש ןופ .שינעעזראפ רעד אב ךיז ןעוועדיבנָא ןזייוואב ךָאנ
 ,רעמוז ןרעביא זדנוא אב ןַײז רע לָאז ָאט ,יירפ ייסיווייס טציא ךָאד

 ךָאנ ןרעוװ לָאז רע ,וטסליװ ,ץעגייש רעסיורג א ךיוא יוזא זיא רע --
 טזָאלעצ יז סָאװ ,ןדירפוצ טינ רעטעפ רעד זיא --- ?סָאװ ,רערעסערג א
 ,ךימ

 סָאד עמומ יד טרילראפ -- !ךיד טעב ךיא ,טעּפָא ךיז עּפעשט ---
 -עג ריא אב ךָאד זיא רע .טָאה לגנַיי סָאד םענָאּפ אראס ,עז -- .דלודעג
 םיא זָאל !רימ זיא יו ,עצעצאּפ רעקָאסאק רעד אב ,רעבלאה א ןרָאװ
 ,ןעמוק ךיז-וצ ּפאק א שטָאכ

 אראס; ,ןעז רעטעפ רעד עקאט לָאז :םענָאּפ-סענָאמכאר א ךאמ ךיא
 *...בָאה ךיא םענָאּפ

 ,ןעז טינ סָאד ליוו רע רעדָא ,טינ טעז עלָאטּפאנ רעטעפ רעד רעבָא |
 .יז רע טנרָאװ --- !רעכָאב םעד ןופ לעט א טסכאמ וד ,עביל ,עז --
 -עג טגָאזעג רעדניק ענַײמ ףא רעגרע טינ ,עשָאקשינ ,עשָאקשיג --

 ,ךָאנ ט'רע טַײל אראס ,ןעז טסעװ --- .עמומ יד ךיז טשטניוו -- ?ףרָאװ
 ,ןַײז ,םעשעצרימ

 ,עמומ רעקיצראהטוג רעד וצ טייקראבקנאד טימ לופ זיא ץראה ןַײמ
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 טנזיוט ףלעווצ רָאנ ,ףלעווצ טינ טציא ןיב ךיא !םייה רעסָאװ !םייהא
 רעזדנוא ,םירייוואכ ענַײמ ,רערעל ענַײמ .םייה רעד ןופ טַײװ טסרעוו
 ןפיולטנא ןזיב טבעלעג בָאה ךיא סָאװ טימ ,ץלא -- עצילאגיּפ יד ,בוטש
 -רָאפ טנַאקעג ךיז בָאה ךיא יו ,רעכיג ,ךיג ענדָאמ זיא ,םייה רעד ןופ
 ךיא טלָאװ ,ןגָאזנָא סנטאט םעד טינ ןעוו .ןרָאװעג טריקאלבענּפָא ,ןלעטש
 ..םייה רעדנא ןא טאהעג לָאמא בָאה ךיא זא ,ןסעגראפ עליפא

 ןיוש ןָאק ךיא .טלעוו רעַײנ רעד ןיא ןבעל ןוא בַײל טימ ןיב ךיא
 זיא טיווצ-רעוועלק ,רעבָאה ןופ ןטשרעג ,ןרָאק ןופ ץייוו ןדיישרעטנוא
 ראפ ןיוש ןָאק ילב ןיא עקירג ןוא ,ךלימלגיופ טינ רעמ רימ ראפ ןיוש
 יװ ,ענעטעמס טסקאוו סע ןכלעוו ףא ,דלעפ א יװ ,ןטליג טינ רעמ רימ
 טָא ,ףעסיוי דניקרעטסעווש ןַײמ טעמכָאכעג טַײצ עטשרע יד ךיז טָאה'ס
 ,ןקיטָאטש א ףא ךיז טדַײנש סָאװ ,רעד

 -לָאק םעד ,ינק יד רעכעה טרעשאקראפ סעקטַײמ יד ,רעסעװרָאב א
 ,סנגיובנלע יד רעביא טצראשראפ לברא יד ,טעיליּפשעצ דמעה ןופ רענ
 רעדלעפ רעביא ,סאג רעקידמאז רעשיפרָאד רעד רעביא ךיז ךיא גָארט
 | ,דלאוו ןיא ףיט ךיז ביילקראפ ,סעקנַאל ןוא

 רעצישטנארב יד ןופ רעדלעפ יד טינ ,ךיז טייטשראפ ,ןענַײז סָאד
 ןוא ןראמָאק ּוװ ,דלאוו סצערָאּפ רעצישטנארב םעד טינ ןוא םירעיוּפ

 ןופ סעירערּפ יד ןענַייז סָאד --- ,סעיײכ עדליוו עקיצנייא יד ןענַײז ןזָאה
 ...עדאנאק ןופ רעדלעוורוא עטריראבמוא יד ןוא אטָאסענימ ןוא אנאידניא
 סָאװ ,סעיָאבװָאק ןענַײז רימ .עקדוי טינ זיא עקדוי ןוא ,ךיא טינ ןיב ךיא
 | .עקירעמא-ןפָאצ ןופ סעשטנאר יד ףא דרעפ עדליוו ןעמיוצ

 ,"ןעגנאטסומ, ערעזדנוא ןופ סנקור עראד יד ףא קעז ןפרָאװעגפורא
 -- ,ןסעזעג יד ןבַײרנָא טינ זדנוא ןלָאז ערעייז רענייב ענעקורט יד
 ..!ייה ,ייה --- ןָאהיװ םוצ ּפָאלאג ןלופ ןיא ךיז רימ ןגָארט

 ,דלאוו ןיא דרעפ יד ןעשאּפ רימ ןרָאפ טכאנאב
 -אּפ רימ ןטַײר ,לּפָאטראק עיור טימ טּפָאטשעגנָא לופ ,סענעשעק יד

 דלאוו ןיא .עקיטיוהטיור ןופ רעגאל א ןריּפשסיױא דלאוו ןכרוד עקנילָאװ
 עלא .רעמייב יד ןשיוצ טגנעה לּפענ רעכעלסַײװ א .לקנוט טכער זיא
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 ודנוא ןלָאז ןגייווצ עטכַײפ יד ,ּפעק יד ןגייבוצנָא סיוא זדנוא טמוק עלייוו
 ךיז ןגָארט ןטיקסָאמ סעראמכ עצנאג .רעמענעפ יד רעביא ןסיימש טינ
 -גייא טימ דלאוו םעד קידנליפנָא ,ּפעק ערעזדנוא רעביא לבריוועג א ןיא
 -נָאל רענירג א וצ ךיז רימ ןרעטנעענרעד ליטש ...יירעשטשיפ רעקינָאט
 טרָאד ןוא ָאד ןעשטרַאט ,סיפ עטקאהענּפָא ןופ סעקּפאיטלוק יװ .עק
 טקאהעגסיוא יו .רעמייב עטגעזעגּפָא ןֹופ סעקָאינּפ ענערָאװעג-ץראווש
 ןַיײש-ענַאװעל רעלעה רעד ןיא ןבמעד ענלצנייא יד סיוא ןעעז ,ןייטש ןופ
 טגעוװאב לטעלב א טינ ,ייז ףא ךיז טריר גַײװצ א טינ :עקנָאל רעד ףא
 -עגסיוא ןגיל ןגייווצ ענעקורט ןופ רעַײּפ ןקידנעשטשערט א םורא .ךיז
 טיור-רעּפוק ןענַײז ערעייז רעמענעּפ יד זיולב .ןרוגיפ עלעקנוט ןגיוצ
 ..ןעמאלפ יד ּפָא ךיז ןעלגיּפש ןגיוא יד ןיא ןוא ,רעַײפ ןופ ןַײשּפָא םענופ
 -געפעג ןופ ןעּפוט סָאד ךיז טגָארטרעד דלאוו ןופ שינרעטצניפ רעד ןופ
 רע .קעווא ייז טזָאל ןוא דרעפ ערעזדנוא טעטנעפ עקדוי .דרעפ עטעט
 ןּפוטש טמעג ןוא םיא ףא סיוא ךיז טיצ ,רעיײפ ןבעל קאז א ףרָאװ א טיג
 : | ,קעסירּפ ןסייה ןיא לפָאטראק

 ןופ סלגנושוד יד ןיא רָאנ ,דלאוו רעצישטנארב ןיא טינ ןיב ךיא
 -טעּפ ןוא ,עקנאוו ןוא ,עקדעפ טינ ןגיל רעיײפ םורא .עקירעמא-םערָאד
 ןוא .רעביור רעדָא רעגעי רענאקיסקעמ רָאנ ,עקלירוואג ןוא ,עקשור
 - "ירעמא ןייק רערעדנאוורעביא עטשרע יד ןופ רענאל א סע זיא רעשפע
 "ואלפיימ , ףישלגעז רעטשרע רעד טימ ןעמוקענּפָארא ןענַײז סָאװ ,עק
 ,,,סיורג זיא לאווסיוא רעד ?"רע

 -ייז ןעגנאז יד .טרָא ןא ףא ןענאטשעג טינ לַײװרעד זיא רעמוז רעד
 ךיז טָאה ץייוו .רעלופ ץלא ךיז ןסָאגעגנָא ,רעכעה ץלא ןסקאוועג ןענ
 -לעפ יד ןופ ןרָאק ןטינשעג ןיוש ןבָאה םירעיוּפ ,דלָאג ןיא טצוּפעגסיױא
 ןופ גָאט ןטייווצ ןדעי קידנעמוק ,טָאה עלָאטפאנ רעטעפ רעד ןוא ,רעד
 סָאד ,עדיכעיסאב ןַײז ראפ לכיט א סָאד -- ןעגנערב ןעמונעג ,טָאטש
 שמומ רעד ראפ שעמוכשטַײט א סָאד ,ךעלגניי יד ראפ ךעלטיה עַײנ
 ןוא ,ךיז ןרעטנעענרעד םִיָאריױנ-םימָאי יד זא ,םינָאמיס ץלא --- עביל
 "עג ןייז טימ ,בייוו רעכעלקנערק ןַײז טימ ןעמאזוצ ,רע טעוװ ןאד ...ןאד
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 דרעפ ענַײז טימ ,םינָאב ףניפ ענַײז טימ ,רעטכָאט רענעטָאנקראפ-טכיד
 ךיוא טָאטש ןיא ןריפּפָא ,טנוה ןטאלדוק ןַײז טימ ןוא ךעלקעשָאל ןוא
 ,ייָאבווָאק ןטסיירד םעד --- ךימ

 ןלעװ ךוּפָאל עקסאוו טימ ןעמאזוצ !ןעשעג טינ טעוװ סָאד ,ןיינ רעבָא
 רָאג זיא סָאװ ,רעטעפ רעד רעדייא ךָאנ ,ראביזנאז ןייק ןפיולטנא רימ
 -ענ ךימ טעוװ ,טעווייש ןכעלטנייפ א ןופ טּפיױה א רָאנ ,רעטעפ ןַײמ טינ
 | | ,ןעגנאפעג ןעמ

 עזיײר ןַײמ ףא שינעגעגאב עכעלקילג א ןעוועג זיא ךוּפָאל עקסאוו
 ,טלעוו רעד םורא

 -רעדנווװ ךָאד ןוא ןכעלנייוועג א ףא םיא טימ ךיז ךיא בָאה טנאקאב
 ,ןפיוא ןכעל

 -ייהעב יד ןקלעמ ףיוה ןיא טייג סעלָאטּפאנ רעטעפ םעד עבָאד ןעוו
 סָאװ ןאראפ זיא ףיוה ןיא ,טימ טפָא ךימ יז טמענ ,טכאּפ רעייז ןופ סעמ
 -כעלַײק יד טימ ,ןענינָאזעמ יד טימ זיוה עשיצירפ עסיורג סָאד ,ןעז וצ
 ןיא ןביוש עטרילָאק יד טימ ,ּפערט עטיירב יד טימ ,ןלַײז עסייוו עקיד
 ןצנאג םעד סיוגנעל ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עדנארעוו רענרעזעלג רעד
 ,עדנארעוו רעד ראפ ןעמולב עקידנטפוד ,עקיבראפליפ ,עטנוב יד ,זיוה
 טלגיּפש ץלא עכלעוו ןיא ,ךעלכלַײז עסַײװ ףא ןליוק ענרעבליז עסיורג יד
 -ןעמולב יד ןשיװצ סעקשזעטס עקידמאזידלָאג יד ,ריוּפאק ּפָא ךיז
 יוזא .ץאלאפ-רעביוצ א יװ ןעזעגסיוא רימ טָאה ץלא סָאד --- ןטייב
 -אהאמ יד ןעניוװ סע עכלעוו ןיא ,ןצאלאּפ יד ןעזסיוא עדאווא ןפראד
 -עמא-םערָאד ןיא סרָאטאטנאלּפ עכַײר יד ןוא עידניא ןיא סעשזדאר
 | ...עקיר

 -אב ןטַײװגופ ןוא לאטש-יפ ןבעל ןענאטשעג ןיב ךיא ןעוו ,לָאמנייא
 -אּפ ןשישזדאראהאמ-שיצירּפ םענופ טַײקניײש ןוא טכארּפ יד טרעדנּוװ
 ענעפָא יד ךרוד :עיזיוו עכעלרעדנווװ א ןעזרעד ךיז ראפ ךיא בָאה ,ץאל
 -ָאק יד טימ עדנארעוו רעד ףא טָאה סעיָאקָאּפ עשיצירּפ יד ןופ ןריט
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 ,ןילסומ עלָאג --- לכעלאמ דנָאלב א טבעוושעגסיורא ךעלבַײש עטריל
 ,ןקָאל עדנַאלב ןוא רעדנעב עיולב

 עלעדיילק טכַײפ ,סַײװ א ןיא ןוא ךעלקעז עצרוק עיולב-לעה ןיא
 "עצ טָא-טָא -- עדנארעוו רעד רעביא טבעװשעג לכעלאמ סָאד טָאה
 ,קעווא טילפ ןוא ןעלגילפ יד סע טיירּפש

 -נָא ןעירשעגסיוא רעטקיצנא ןא ךיא בָאה -- !עז ,עבָאד ,יוא --
 | | ,לכעלאמ ןפא טנאה רעד טימ קידנזַײװ

 ןָאטעג קוק א ,לפעש-ךלימ םענופ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה עבָאד
 ןַאטעג גָאז א קיטליגכיילג ןוא טנאה ןַײמ ןופ גנוטכיר רעד ןיא

 -עג גנאל טינ ריא זיא רָאי ןעצ .אדנאוו עקנעינאּפ יד זיא סָאד --
 ,ןרָאװ

 קיטכערּפ א טינ ןעוועג טלָאװ סָאד יוװ ,ןקלעמ ןעמונעג קירוצ ןוא
 | ,לסקיש שיפרָאד א סעּפע רָאנ ,לכעלאמ

 ןא טימ ןוא ןענאטשעג יוזא ךָאנ טלָאװ ךיא גנאל יװ ,טסייוו רעוו
 סָאװטע טינ עזרעד ךיא ןעוו ,לכעלאמ ןדנַאלב ןפא טפאגעג ליומ ןפָא
 ןופ ןָאטעג לפאצ א טָאה ץראה ןַײמ ןכלעוו ןופ קילבנָא םאב ,סניוזא
 טכידעג א טימ ,רעטלע ןַײמ ןופ לגניי שרעיוּפ א ;דיירפ ןוא גנוקיצנא
 -טיורא טָאה רָאה עטיור-לקנוט עמשטוק א טימ ןוא םענָאּפ טלקנערּפשאב
 ךעלרעדנּוװ א ,לאטש-וק רעד רעבינגעק סָאװ ,עלָאדָאטס ןופ טריפעג
 ןיילק א טימ ,ךעלסיפ עצרוק ףא ,סניילק א -- לדרעפ קיבראפ-דאלָאקָאש
 -עריױשעגּפָא-ץרוק א טימ ,ךעלרעיוא עטציּפשעגנָא עקניציּפ טימ ,לּפעק
 ןכעלקיד ןצרוק ןַײז ףא ןענאטשעג טשראב א יװ זיא סָאװ ,עווירה רענ
 - ,סקידעבעל א רָאנ ,לדרעפ-גיײצליּפש טכע ןא -- ,ןקאנ

 ןוא ןרעטש ןטקעלפעג-סַײװ ןַײז ףא עקלָאשט עצרוק עשימָאק יד
 טנָאמרעד טָאה -- ןעָאלט עמאס יד וצ זיב -- קע רעגנאל ,רעגנאל רעד
 סעמאמ רעד ןעגנאהעגנָא ךיז ףא טָאה סָאװ ,עלעדיימ ןיילק א סעּפע ןָא
 !דלימ ןוא שימָאק .סָאמ ריא ךָאנ טינ דיילק א

 ,קריצ ןיא לוויוי א ןיא לָאמ ןייא ךעלגניי ןעעז ךעלדרעפ עכלעזא
 ,לגניי ןדעי ןופ רעגאב ןוא םיורט רעד זיא לדרעפ אזא
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 א יװ ,םאזכרָאהעג ןוא קיור טזַײרּפשעג טָאה לדרעפ סָאד שטָאֿכ
 ןריפ סעכוינָאק עטלא יװ טקנוּפ ,טריפעג לגנִיי סָאד םיא טָאה ,לצעק
 ןיא ,קוטשדנומ םאב טראה טנאה ןייא :דרעּפ עטסיוװָארָאנ עקיטולבסייה
 ןפרָאװעגּפָא רעּפרעק רעצנאג רעד ןוא ,למַײצ סָאד --- רעטייווצ רעד
 ..רעגָא ןקיטולבסייה םעד ןַײא טלאה רע סָאװ םיוק-םיוק -- רעטניהא

 ,לגנִיי ןבעל ןעוועג ךיא ןיב גנורּפש ןייא טימ
 !עלעדרעפ אראס ,יוא ---
 ןשיטָאּפש א ןפרָאװעג רימ ףא טָאה לגנִיי סָאד -- !עלעדרעפ א --

 ילענ .ינָאּפ עשידנעלטָאש א .עלעד-רעפ ןייק טינ ,ינָאּפ א זיא'ס -- .קילב
 ?וטסיב סעמעוו ...עלעדרעפ א -- וד ןוא ,יז ןעמ טפור

 ,טָאטש ןופ ןיב ךיא --
 א לענש ךימ ןבָאה ןגיוא עיורג-יולב ענַײז -- ?רעשיטָאטש א --

 ?לוש ןיא ןייג עדאווא טסרעק -- .ןבעגעג ּפָא טסעמ
 .עיִאקסדָארָאג סאלק ןטרעפ ןיא ?ןעד יו ---
 ,טקעּפסער יא ,רעדנּוװ יא ןעוועג זיא םיטש ןַײז ןיא --- !יט שיא --

 | ?ענטָאמארג טוג סיוועג טסיב -- .עניק יא
 | ...סאלק ןטרעפ ןיא :ריד ךָאד גָאז'כ --
 עלא טימ ןרָאפעגנַײרא זיא ןוא למַײצ סָאד טזָאלעגּפָא טָאה עקסאוו

 ,רָאה עמשטוק רעטכידעג רעד ןיא רעגניפ ףניפ
 !ןביײרש ןוא ןענעייל ןענעק וצ טוג ןַײז זומ'ס ,ךע --
 טריסערעטניא טָאה ךימ -- ,ןבַײרש רימ רעוו ,ןענעייל רימ סָאװ

 ראפ ןסאלק ריפ עלא ןופ עריוט עצנאג ןַײמ ןבעגעגקעווא טלָאװ'כ !ילענ
 ,םיא ףא ךיז ןרָאפכרוד לָאמ ןייא שטָאכ ,לדרעפ אזא ןייא

 עסעמע ןא .ךיא ןיימ ,ינָאּפ אראס ....עלעדרעפ אראס ,יוא ,יוא --
 זיא סעמעוו -- .סעלַײּפסיה ןיא ןיירא רעמ ץלא ךיא ןיב --- !עקניטראק
 ?סנַײד ,סע

 טגָאזעג טלָאוװ'כ יו ,טָאּפש ליפיוזא ןעוועג זיא קילב סלגנִיי םעד ןיא
 | ,ךאז עדליוו ךעלנייוועגרעסיוא ןא סעּפע
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 רעד זיא'ס ?לדרעפ שרעּפ א ןעד זיא'ס !טגָאזעג ,ונ !סנ-ייד ---

 -עג ןקירָאינעצ ריא וצ ענָאטאמ א סנאּפ םעד .ינָאּפ סעדנאוו עקנעינאֿפ
 רענעי ףא } אזא דנאל א ,טכארבעגּפָארא דנאלטָאש ןופ שזא .גָאטסטרוב
 ,,?סג"ַײד --- ריד טגָאז רע ןוא ,םאי טַײז

 ןגעוו ןרעה ןוא טרָא ןייא ףא ןייטש וצ ןסערעד ,םענָאּפא ,טָאה ןילעג
 ןוא טכארטעג טינ גנאל יז טָאה ,ןָא טינ ריא טרעק סָאװ ,סעומש א ךיז
 ;טגָאזעג טלָאװ יז יו ,ךעלסיפ עצרוק עריא ףא רעטַײװ ןזַײרּפש ןעמונעג
 -עגסיורא ןעמ טָאה ךימ ?ןרעדיױלּפ ןוא ןייטש ךָאנ ריא טעװ גנאל יו,
 ."ןריצאּפש רימ ךיא לע ,ךיז ןרעטפולכרוד טריפ

 סעפע ןכאמ רָאלק טפראדעג ,םענָאּפא ,ךָאנ טָאה לגנִיי סָאד רעבָא
 ;לדרעפ סָאד טלעטשענגּפָא רע טָאה ,סקיטכיוו

 ,סעּפע ריד ראפ בָאה ךיא ,ילענ ,ייטש ---
 ענעטנוװַײלבָארג יד ןופ סענעשעק עפיט יד ןיא ןָאטעג עוועטנורג א

 ,ןילענ טגנאלרעד ןוא רעקוצ לקיטש א ןעמונעגסיורא ,ןרעדוילּפ
 ןופ רעקוצ לקיטש סָאד טקעלעגּפָארא ילענ טָאה ןּפיל עטכַײּפ טימ

 ןיא לגנִיי סָאד ןָאטעג עכרָאט א ,לּפעק סָאד קידנניײבנָא ,ןוא עינָאלד ןַײז
 .ךָאנ ןטעבעג ןוא דעביק ןראפ טקנאדעגּפָא ךעלפעה טלָאװ יז יו ,לסקא

 ןרעביא טעלג א טימ טרעפטנעעג רָאנ ריא לגנַיי סָאד טָאה ףורעד
 ;רימ וצ ךיז ןָאטעג רעק א ןוא ןקאנ

 ?ןביירש ןוא ןענעייל ךיז ןענרעלוצסיוא רעווש סעּפע זיא'ס --
 ןרעל ,ינָאּפ רעד ףא ןרָאפכרוד ךיז ךימ זָאל .טינ ךיוא רָאה א --

 ,ייווצ ןוא סנייא --- ןביירש ןוא ןענעייל סיוא ךיד ךיא
 ;טניישעצ ךיז ןבָאה ןגיוא סלגנַיי םעד
 ,ןרָאפ טסעוו ,טוג ?עקאט ,ןיינ --
 ,ןָאטעג ּפאכ א ךיז רע טָאה דלאב רָאנ
 ,טסליוו וד ביוא ,דרעפ רעדנא ןא ףא .טינ ךיא ןָאק ןילענ ףא --
 ?ןילענ ףא ,ןיינ ---
 ילענ טָאה עקנעינאּפ רעד רעסיוא !טינ ןָאק עמ ,ךָאד ריד גָאז'כ --
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 ןדמערפ א ןליפרעד ךַײלג טעװ יז .ןגָארטעג טינ םענייק ךיז ףא לָאמנייק

 ,ןפראווּפָארא ךיד טעוו יז .ןקור ןפא
 ?סָאװ ,עקִיֹור א זיא יז זא ,טינ עז'כ !ןפראווּפָארא ,ָאי ,ונ ---
 .עקיור א עדאווא ?עטסיוװָארָאנ א זיא יז זא ,ןעד ריד גָאז ךיא --

 ףא לָאמניײק ךָאנ זיא לנו א .ןעוועזירּפאק טעװ יז ,טינ ןָאק עמ רעבָא
 - ?טסייטשראפ .ןסעזעג טינ ןקור ריא

 -טסעדנופ ,ןיב ךיא רָאנ ,ןענאטשראפ בָאה ךיא זא ,ןגָאז טינ ןָאק עמ
 .ןעגנאגעגנייא ,ןגעוו

 ?ךיד ןעמ טפור יװ .דרעפ רעדנא ןא ףא ןַײז לָאז .טוג ,ונ --
 רעד .ןָאטנא ךוינָאק ןרעטנוא ןיב ךיא .ךוּפָאל אקסאוו .אקסאוו ---

 טפור יוװ ךיד ןוא -- ,טלעטשעגרָאפ ענשזאוו ךיז רע טָאה --- ,ךוינָאקדיּפ

 ?ןעמ
 ,אקמאיז --
 ןוא ןענעייל ןעקסאוו ןענרעל לעװ ךיא ;ןבילבעג סע זיא יוזא ןוא

 ,ןטַײר --- ךימ רע ןוא ,"ךיוא ןרעפיצ יד ןוא; ,ןביירש

 רע סָאװ ,סָאד רָאנ ,טסּוװעג טינ סייבפעלא םעד עליפא טָאה עקסאוו
 ,רעקיטכיוו ךערע ןא ןָא ןעזעגסיוא רימ טָאה ,טסּוװעג ןוא טנעקעג טָאה
 עג טָאה עקסאוו סָאװ ,ןיילא סָאד ןיוש .ןביײרש ןוא ןענעייל ןענעק יו
 ןופ טנרעלעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלא ןגיווועגרעביא טָאה ,דרעפ ןגעוו טסּוװ
 ,רערעל ןוא םִיייבאר עניימ עלא

 ,ךוינָאק רערעטלע רעד ,ןָאטנא ןעוו ,טַײצ א טיהעגּפָא טָאה עקסאוו
 ןאּפ םעד טלעטשעגרָאפ רימ ראפ טָאה ןוא ,ןעוועג טינ עינאטס ןיא זיא
 דרעפ-טַײר סנאּפ םעד :דרעפ עכָאּפשימ עלעבָאנ עצנאג סיקצישטנארב
 טימ ,סיפ עקידרעדָא ,עניד ףא "בארא; ןגנוי ןקיטולבנייר א -- ןָאמעד
 סעּפע ןופ ףירג רעד יוװ ,םענעגיובעגסיוא ןא ,זדלאה ןצלָאטש ,ןכיוה א
 דרעפ-טַײר סעטצירּפ רעד ;טנעמורטסניא ןשילאקיזומ ןטסּוװאבמוא ןא
 םענעגױצעגנַײא ןא טימ "ןרעדנעלגנע; עכעלטיור-ןיורב א -- ידעל
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 טימ עטעוװעטניבראפ ,סיפ ענעקורט טימ ,טנוה-דגאי א אב יװ ,ךיוב
 רענעסעזראפ א אב יװ ,עדרָאמ רעלָאמש רעגנאל א טימ ,ןטניב עלעג
 עלא ,*סעצווָאלרָא, יירד :קע ןא טָאטשנָא עקּפאיטלוק א טימ ןוא ,דיומ
 עקיטכעמ טימ ,לּפע עצראווש ןיא ,עיורג :טאהעג ייז טלָאװ עמאמ ןייא יו
 -רעייפ עסעמע יד -- ןקע עגנאל ןוא סעווירה עטכידעג טימ ,רעזדלעה
 ,עקיַארט עשיסור עקיד

 סקיסאטס שטינאּפ םעד טימ טמיראב ךיז רע טָאה סרעדנוזאב רָאנ
 רע; --- שטינאּפ םעד ןוא ןענַאטנא רעסיוא ,טעװ סָאװ ,"רכיוו, קאמאגרא
 -רעבוג עמאס םעד עליפא, ךיז ֹוצ ןזָאלוצ טינ --- "טסירעלאוואק א זיא
 עקסאוו יװ ,סעכִיי סיורג ןוא ןטולב ענייר ןופ דרעפ ץלא --- ,"רָאטאנ
 -עטאט ערעייז ןופ ןעמענ יד קידנבעגנָא ,ןלייצרעד וצ טסוװעג טָאה
 ,טלָאצאב דרעפ ןדעי ראפ טָאה עמ סָאװ ,זַײרּפ ןכיוה םעד ןוא סעמאמ

 ,טזָאלעג טיג עקסאוו טָאה דרעפ יד וצ טנעָאנ ןייגוצ
 ןוא ןייגוצ ןָאק רעדעי סָאװ ,עשטאילק עשרעיוּפ א טינ ריד יס --

 -- ,טרעלקרעד רימ ץלַאטש עקסאוו טָאה --- ,ןייצ יד ןיא ריא ןקוקניירא
 ,..ךיז ֹוצ ןזָאלוצ טינ ןעמעוו-יבא ריד טעװ דרעפ רעקיטולבנייר א

 | ?וצ ייז ןזָאל ךיד ןּוא --
 גָאז א ענשזאוו עקסאוו טָאה -- ?ךוינָאקדיּפ רעד ךָאד ןיב ךיא --

 | .ןַאטעג
 ,ןעקסאוו ןווּורּפסױא טלָאװעג ךיא בָאה -- ,וצ ייז וצ ייג ,ונא --
 :;ןַאטעג קוק א גנערטש רימ ףא טָאה עקסאוו
 !?טציא ןסע ייז זא ,טינ טסעז ֹוד --
 ?סָאװ זיא ,ונ =
 ןיא דרעפ א .רעשיטָאטש א טסיב וד זא ,עז ךיא ,קָאטארב ,ךע --

 -- דרעפ רעקיטולבנייר א --- טסע רע זא ,דרעפ א .שטנעמ ןייק טינ ריד
 ,םיא טרעטש עמ זא ,טנייפ טָאה

 -רעצליה םענייר א ףא ,טרָא טמאצענּפָא ןא ןיא רערעדעי ,דרעפ יד
 -לומ יד ןופ רעבָאה טייקעג םאזגנאל ןוא ןענאטשעג ןעניַיז ,ליד םענ
 ןפָאלראפ-טולב א ןָאטעג רעק א דרעפ א טָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ ,סרעט
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 ןַײז קיור ןסע וצ ָאד םיא סע טרעטש רעוו ,טקוקעג טלָאװ רע יװ ,גיוא
 | | ,טַײצלָאמ

 ךיא בָאה --- ,ןסע ייז ליופ יוװ ,עז .טאז ןַײז עדאווא ןיוש ןזומ ייז ---
 ,ןעקסאוו ןזיועגנָא

 ,טאז --- טסגָאז וד ןוא ,ןסע ןָא טשרע ןבייה ייז ---
 ?טקיטצזעגרעביא םאטסאנימ ?ליופ יוזא ייז ןסע עשז סָאװראפ ---
 -- ,טרעלקרעד עקסאוו טָאה --- ,רעיױּפ ןייק טינ ריד זיא דרעפ א --

 ןסע טינ לָאמנייק ריד סע טעװ ,ןַײז טינ לָאז סע קירעגנוה יוװ ,דרעפ א
 ,רעבָאה עיצרָאּפ ןַײז ןָאמעד ,סנייצלא -- דרעפ א .ענדעשז ,קידנלייא
 ןסע קידנעטש ריד טעװ -- עקשטיס ריא עשטאילק עשרעיופ א יצ
 ,רעמ ןסע טינ לָאמניײק ריד טעװ ןוא .קיטכיצ ןוא ןייר ,ןסאלעג ,קיור
 דרעפ א ,עקרעדורב ,ָאי .טקיטעזעגרעביא טסגָאז וד ןוא ,ףראד סע לפיוו
 ..לדייא עוועטעב זיא דרעפ א .שטנעמ ןייק טינ ריד זיא

 -על רעדָא ןענָאמעד ןריפ וצ טכארבעג טָאה ןאּפ רעד ,טסניימ וד --
 עקסאוו טָאה --- !אדַײה --- ןוא ךיז טצעזעגקעווא :קיטראפ ,ןיוש ןוא ןיד
 טָאה'ס ,קָאטארב ,ןיינ --- .דרעפ ןופ עוועט יד רימ טרעלקרעד רעטַײװ
 -עגנַײא ייז ןבָאה ןענָאטנא טימ ךיא זיב ,םישָאדאכ ןוא ןכָאװ ןעמונעג
 ,לטָאז ןרעטנוא ןכָארב

 ןייא טכערב רע :ןגיוא ענַײמ ןיא ןסקאוועגסיוא קידלאווג זיא עקסאוו

 -עמא ןופ סעשטנאר יד ףא סעיָאבװָאק יד יװ רָאג דרעפ עקיטולבנייר

 | | ..!עקיר
 -עג ךיא בָאה -- !דרעפ ןַײא טכערב עמ יװ ,רימ זייוואב ,יוא --

 | ,טלּפאצ
 יד ןריפ ןענָאטנא טימ ךיא יװ ,ןעז וטסעוװ ,ירפצנאג ןגרָאמ םוק --

 .ןדאלעגנייא עקסאוו ךימ טָאה --- ,דרָאק ןפא דרעפ

 ,ןעזעג בָאה ךיא .ףיוה ןיא ןעוועג ךיא ןיב גנאגפוא-ןוז טימ ןגרָאמ ףא

 טריפ ןוא ןטייווצ ןכָאנ דרעפ ןייא עלָאדָאטס ןופ סיורא טריפ ןָאטנא יו

 ץאלּפ םענעטָאשאב יווארג ןוא דמאז טימ א רעביא םורא ןוא םורא ייז

 םיא טָאה ,טעװעזירּפאקראפ ךיז טָאה דרעפ א זא .עינאטס רעד רעטניה
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 עמ יו ,םיא וצ טדערעג ןוא ןקור ןוא זדלאה ןרעביא טעלגעג ןָאטנא
 ,ךעלרעטָאפ רעבָא ,גנערטש :לגנַיי טנשקאראפ א וצ טדער

 -- ןעגנאגעג םיא אב רע טלָאװ ,טגנאלרעד םיא רע טלָאװאכ --
 .ןעקסאוו טעצייעג ךיא כָאה

 ,םָאדָאערעּפ א ףא יוװ ,ןָאטעג קוק א רימ ףא טָאה עקסאוו
 ןעמ טקאה טָא סָאװ ,םירעיוּפ ןייק טינ ריד ןענַײז דרעפ עלעדייא --

 -ייניא ןיוש ןעמ טקנירט טָא ןוא סעדרָאמ יד ןיא ןרעדנא םעד רענייא ךיז
 ןופ רעצלָאטש ריד זיא דרעפ רעוועסאר א ,עקרעדורב ,ןיינ .ןפנארב םענ
 ןכיוה וצ א -- ּפאלק א סָאװ טינ .טעכיוא רענזירּפאק ןוא עקנעינאפ א
 יו ןעלזאג ןרעסערג א ןעמ ףראד סָאװ ..,ןדיילראפ טינ רע ןָאק יירשעג
 טינ סעּפע רָאנ יוװ --- .טמיורעגנַײא ליטש רימ עקסאוו טָאה -- ?ןָאטנא
 ,רָאה יד ראפ קילפ א ,ןייצ יד ןיא לאמכ א ריד רע טיג ךַײלג זיא ,יוזא
 יז ףא רע טגייל רעגניפ א :ךָאד טסעז !ינ ,ינ -- דרעפ יד טימ רעבָא
 ,קָאטארב ,ָאי .דייר עכייוו טימ ,דלודעג טימ ,ןטוג טימ רָאנ ,ףורא טינ
 ..עקסאל ביל טָאה דרעפ א ,שטנעמ ןייק טינ ריד זיא דרעפ א

 -עגסיוא טינ רימ זיא ,דרעפ ןַײא ןכערב ןענַאטנא טימ רע יװ ,ןעז
 ןעקסאוו טכערב ןָאטנא יװ ,ןעוועג זיא ,ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,ץלא .ןעמוק
 יד טנאה רעד וצ ךיג יוזא טינ םיא טגנאלרעד רע ןעוו ,רענייב יד
 רָאנ .דרעפ יד ןקיגיר םאב עטאמש יד רעדָא רעסאוו רעמע םעד ,טשראב
 ,ןגיוא ענַײמ ןיא ןרָאװעג רענעלק טינ ןופרעד זיא עקסאוו

 ןעגנאגעג לָאמא; זיא סָאװ ,דרעפ טלא ןא ףא ןטַײר ךימ קידנענרעל
 -קעל רימ ןענעייל וצ טרעהעגפוא טינ עקסאוו טָאה ,"שטינאּפ ןרעטנוא
 ףראד עמ יוזאיו ,דרעפ א ןעווענאש ףראד עמ יוזאיוו ,םעד ןגעוו סעיצ
 ןָאטנא סָאװ ,עריוט יד ,קיטנָאק ,קידנרעזאכרעביא ,ןייגאב םיא טימ ךיז
 ,עצינליטאפ רעד ךרוד טקאהעגניירא םיא ןיא טָאה

 ןא ןופ טַײקענשזאוו רעד טימ עקסאוו טָאה --- ,ןָאט וטסעוװ סָאװ --
 א ףא ןצעזקעװא ךיד טעװ עמ ןעװ -- ,טרעהראפ ךימ ךוינָאק ןטלא
 ןוא טָאטש ןיא גָאי; :ןגָאז ריד טעװ עמ ןוא -- דרעפ טוג א ףא -- דרעפ
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 ןטיַײר וטסעוװ יו ."רעכיג סָאװ רעבָא ,קײטּפא ןופ עופער א ...ונ ,גנערב
 ?קירוצ ךָאנרעד ןוא טָאטש רעד וצ טסרעוו ףלעווצ יד

 ךיז קידנענרעל זא ,ןסעגראפ רָאג ךיא בָאה ,עגארפ אזא טרעהרעד
 ןגיל ןבילבעג ןוא דרעפ ןופ ןלאפעגּפָארא לָאמ ןייא טינ ךיא ןיב ,ןטַײר
 -סיוא ךיז ,זיא-סע-סָאװ ןיא שטָאּכ ,קידנלעוו .םיוטש ןיא םענָאּפ ןטימ
 ;ןָאטעג םיראב א ךיז ךיא בָאה ,ןעקסאוו טימ ןכַײלג

 סיוא יצ א ,לטָאז ןיא ןָאט גנורּפש א לעוו'כ ?ןָאט לעוו'כ סָאװ --
 --- ןוא ןטַײז יד ןיא ןרָאּפש יד טימ ביר א ,דרעפ ןרעביא קינּפארא ןטימ
 ,קירוצ ןוא ןיה ריד ךיא ןיב ָאש ןייא ןיא !לָאשָאּפ ןוא ,לָאשָאּפ

 --- .טנקסאּפעגּפָא טרָא ןפא ךַײלג עקסאוו טָאה --- !קארוד יא ונ --
 -ָאלעי ּפָאק "!קירוצ ןוא ןיה ָאש ןייא ןיא, ,?קינּפארא ןטימ סיוא יצ א;
 ןראפ עופער ןייק טינ ,רעגייּפ א קירוצ ןעגנערב וטסעװ יוזא !רעװ
 א ףא טינ ,םעזעב א ףא ןטַײר ןפראד ,וד יװ ,רעטיַײר עכלעזא .ןקנארק
 ,סאב א ףא ןדייר ןעמונעג שזא רע טָאה -- ,רעטַײר רעטוג א ...דרעפ
 סיוא טינ טיצ רעטַײר רעטוג א --- ,ןענָאטנא ןכאמוצכָאנ ךיז קידנעימאב
 ןיא טרָא ןופ ךַײלג טינ ייז טזָאל ןוא סעקינּפארא טימ דרעפ רעביא
 וד יו .דרעפ סָאד טינ -- ךיז םיוצ ןיא ןטלאה זיא רעקיא רעד .רעיראק
 ןיא ךָאנרעד ,טָארט א ןיא רעירפ דרעפ סָאד זָאל ,ןלַײא טינ ךיז טסלָאז
 זָאל ,ןעמעראוורעדנאנאפ ךיז טעװ רע ןעוו ,טשרע ןוא ּפָאלאג ןטכַײל א
 טינ םיא טסלָאז ,געו ןצנאג םעד טינ סָאד יא ,רעיראק ןלופ ןיא םיא
 ,טרָא ןא ףא ןעמוקעג ?טסייטשראפ .םעטָא ןָא ,ןטעילאּפראפ א ןעגנערב
 -םעלסיב ךיז לָאז רע ,ךרוד םיא ריפ ,םורא םיא שיוו ,ּפָא טוג םיא בייר
 ןוא -- תףטיה טָאג לָאז -- ןסע .ןָא םיא קנירט ךָאנרעד ,ןליקּפָא זַײװ
 עופער א ןעגנערב טסעװ וד ןעוו טָא .קירוצ רעגייטש ןקיבלעז ןפא רָאפ
 ןוא ןיה ָאש ןייא ןיא; :טגָאז רע ןוא ...קירוצ דרעפ א ןוא ןקנארק ןראפ
 !עשיטָאטש ,ךע ."קירוצ

 ןגעו ןסיו וצ יידעק זיא'ס סָאװ ,ץלא רָאנ טינ טסייו עקסאוו
 ,טסייוו רע :טסּוװעג טינ ןאד זיב בָאה ךיא סָאװ ,ץלא טסייוו רע -- ,דרעפ
 ןוא ןזָארג עכלעוו טימ ,טינ עכלעוו ןוא עקיטפיג ןענַײז ןעמָאװש עכלעוו
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 ןָאק עמ עכלעוו ןוא ןרענרעד ךיז ,טיונ א ןיא ,ןָאק עמ רעצכעטיירק
 ןטייט וצ יװ ,ןזָאה ןוא ןסקופ טּפאכ עמ יװ ,טסייוו רע .דנּוװ א וצ ןגיילוצ
 ןיא ךעלעקשזעטס עלא טנאקאב ןענייז םיא ,סעקרעשטשאי ןוא ןעגנאלש
 רעבירג עלא ןופ ,סעקלשזאס ןוא סעצינערק עלא ןופ טסייוו רע ,דלאוו
 ןַײז טעוו'ס ןעוו ןוא ןענעגער טעוו'ס ןעוו ,ןגָאזסיױרָאפ ןָאק רע .ןלייה ןוא
 ,ץלא ןָאק ןוא ץלא טסייוו עקסאוו -- ,רעטעוו רעטוג א

 רעד םורא עזַײר רעד ףא רעוואכ א ראפ םיא בָאה ךיא ןעוו ,טָא
 !ןרעװ ןלאפראפ טינ ץעגרע ןיא ןיוש וטסעװ ןעקסאוו אזא טימ !טלעוו

 "יזנאז ןיא ןבעל עיירפ סָאד םיא ראפ ךיא רעדליש ןערב סיורג טימ
 יד ןיא ןבייל ןופ גנאפ םעד ,ןּפָאליטנא ןוא סערבעז ךָאנ דגאי יד ,ראב
 ןַײז ץיירעצ ךיא ...עידניא ןיא רעמיטכַײר יד ,עקירפא ןופ סלגנושזד
 ןוא ואלקָאט ןוא יטיאט ןופ סינ-סָאקָאק ןוא סענאנאב יד טימ טיטעּפא
 ,םור ןַײמ ןוא ביור ןיימ רימ טימ ןלייט םיא ףור

 רעד וצ ןייטשוצ םיקסאמ ךַײלג עקסאוו זיא דיירפ סיורג ןיימ וצ
 ןיוש םיא טשיוּפ ךיוב רעד .סענאנאב ןוא סינ-סָאקָאק ןסע ליוו רע .עזַײר
 -אנאב ןכוזראפ ליוו רע ,לפָאטראק ןוא לפָאטראק עלָאג ןסע קידנעטש ןופ
 ,ןסיוו זיולב ליוו רע ...סענאנאב יד ,קאמשעג ןַײז עדאווא ןזומ ייז :סענ
 רעייז טָאה רע .רעקוצ ,ָאי ,רעקוצ ןוא .ךיוא לגייב ןאראפ ןטרָאד זיא יצ
 0 ,רעקוצ טלָאה

 ןוא עידניא ןיא ןַײז ךָאד ןרימ !רעקוצ ףערטאב א !רעקוצ ,עכ --
 זדנוא אב יװ טָא רעקוצ טסקאוו ןטרָאד .ןעלודניא רעַײװאה יד ףא
 שטָאב ,סע ןוא טערעשט םענרעקוצ ּפָא ךערב ...עסָאפ רעד ףא טערעשט
 | !עכ .ןצאלּפ ריד טעוו ךיוב רעד לקזיב

 ,טפעלּפעג זיא עקסאוו
 -ַאפ רעד ףא טערעשט ,וטסגָאז ,זדנוא אב יו טָא ?טסקאוו רעקוצ --

 ?רעקוצ רעד ,רע טסקאוו ּפעק עצנאג ןיא רעדָא רעטקאהעג ?עס
 ןעלזדניא רעַײוװאה יד ףא ןוא עידניא ןיא וא ,טסּוװעג זיולב בָאה ךיא

 ךיא בָאה ,רעטקאהעג רעדָא ּפעק ןיא רע טסקאוו יצ רָאנ ,רעקוצ טסקאוו

249 



 םיא .ךיא בָאה ,ןעקסאוו ןליקוצּפָא טינ יידעק רָאנ ,טסוװעג טינ ןיילא
 ;טרעכיזראפ

 ...רעכלעזא יא ,רעכלעזא יא --
 זיא רע .ענַײמ יװ רעקינייו טינ טציהעצ זיא עיזאטנאפ סעקסאוו

 -קארּפ רעד טימ רָאנ .ןגרָאמ שטָאכ ןַיײרא געוו ןיא ךיז ןזָאל וצ טיירג
 ןטיירגוצ טוג ךיז ףראד עמ זא ,רע טלאה לגנִיי שרעיוּפ א ןופ טייקשיט
 ;געװ ןפא שטראכ לסיב א ןטיירגנָא ןעמ ףראד ,סנטשרע :געוו אזא וצ
 ןעמ ףראד ,סינ-סָאקָאק יד טימ סענאנאב יד וצ ןעמוק ךָאנ טעוו'מ זיב
 טלָאװ לסיב א רעקוצ .סעלעביצ יבשטָאכ ןוא סעראכוס לסיב א ןבָאה
 -טע גָאט עלא ןעגנערב לַײװרעד רימ טסייה רע .ןעמוקעג ץינוצ ךיוא
 ןוא .סעראכוס ןוז רעד ףא ןענעקירט רע טעװ ,טיורב ךעלטפיר עכעל
 -יצ ,עקשוּפ-רעקוצ סעמומ רעד ןופ ןּפעלשוצ ךעלסיב וצ ךיא לָאז רעקוצ
 ןגירק ןעז ןעמ ףראד ,סנטייווצ .ןגרָאזראפ ןיילא ןיוש רע טעװ סעלעב
 ,רעסעמ ןשירעגעי א ןוא סקיב-טיורש א ץעגרע

 -קעווא טינ סקיב-טיורש א ןָא וטסעװ זָאה א ,בייל א סָאװ טינ --
 ,עקסאוו רעשיטקארּפ רעד טגָאז --- ,ןגייל

 טכאמ סע סָאװ-עלאמ .קיטיינ ךיוא זיא רעסעמ רעשרעגעי א ןןוא
 -וצ-םענָאּפ רעדלעװ רענאקירפא יד ןיא ךיז ןעמ טפערט רעשפע .ךיז
 -טימ ךיוא ןעקדוי ןלָאז רימ ,ןטארעג טלָאװ רע ןוא ...רעב א טימ םענָאּפ
 אזא ןיא טינ טאש שטנעמ רעקירעביא ןא .עינאּפמָאק רעזדנוא ןיא ןעמענ
 .ןעמעלא ראפ ןקעלק טעװ ,ןטרָאד טסקאוו רעקוצ דלאביוו .געוו

 אזא ןיא זדנוא טימ ךיז ןזָאל וצ טינ קעשייכ ןייק טָאה עקדוי רָאנ
 .געוו ןטַײװ

 רע טעװ ווו .עווצימראב ןרעוו ןכיגניא ףראד רע ןוא ,טַײװ יוזא זיא'ס
 ?ןליפט ןעמענ ןטרָאד |

 אזא טימ .יײרטעג רימ טבַײלב עקסאוו יבא .ןעקדוי ןָא זיא ,עליימ ,ונ
 .ןרעוו ןלאפראפ טינ ץעגרע ןיא ןיוש רימ ןלעוו ןעקסאוו

 וצ טמיראב רימ ןעוועג טרעשאב טינ זיא סע זא ,םענָאּפא ,רעבָא
 | .סינ-סָאקָאק ןוא סענאנאב ןסע וצ --- ןעקסאוו ןוא ןרעוו
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 וערע עמאס ,ירפרעדניא-סעבאש ןקידרעמוזפָאס א ןיא ,לָאמניײא
 דניזעגזיוה ץנאג סרעטעפ םעד ןעוו ,ןַײרא געוו ןיא ךיז ןזָאל רעזדנוא
 -עגנייא םעד ןבירעג טיטעּפא ןשיװּושִיי טימ ןוא שיט םורא ןסעזעג זיא
 טָא ,ףעסיוי טָאה --- ,ךעלבעב טימ עשאק ענעקירג -- טנלָאשט ןטעירּפ
 ןרעיוא יד טציּפשעגנָא ,ןשיטָאטש א ףא ןטינשעג ךיז טָאה סָאװ ,רעד
 :ןָאטעג גָאז א ,ץלא טסייוו סָאװ ,רענייא יו ,ןוא

 ןַײז .אליבוז קינדאירוא רעד טרָאפ סָאד זא ,ןטעװ ךיז ןָאק ךיא --
 ,לקעלג

 ךיז שיט םורא עלא ןבָאה ,רעלַײמ יד וצ געוו בלאה לפעל יד טימ
 -רעד רעמ ץלא ךיז טָאה סָאװ ,לקעלג ןופ גנאלק םוצ ןרעהוצ ןביוהעגנָא
 ,בוטש רעד וצ טרעטנעענ

 רעד טָאה -- ,רעכארעווָאד םעד ןענעגעגאב ןייגסיורא ףראד עמ --
 סיורא זיא עמומ יד .טרָא ןופ ןביוהעגפוא ךיז ןוא ןָאטעג גָאז א רעטעפ
 ,םיא ךָאנ ךַײלג

 ןיוש טָאה ןסעגעג רָאנ ,רעטרע יד ףא ןבילבעג עלא ןענַײז רימ
 ,טסאג ןטכירעגמוא םעד ןטראוורעביא טלָאװעג טלָאװ עמ יוװ ,טינ רענייק

 -עג עמומ יד טָאה --- !קינדאירוא ןידָאּפסָאה ,יקנערבָאד ןעשזד --
 ןיא --. ,לכיימש ןסאלב ריא טימ טלכיימשעג ןוא םיא ראפ ךיז טגיינ
 ליריק ,זיא-סע-סָאװ טימ ךיז ןשירפּפָא ,ךעירטאמ ךיז טַײז ןַיײרא בוטש
 ,שטיוװָארטעּפ

 -עגּפָא ךיז בָאה'כ .טינ טַײצ ןייק ןבָאה רימ ,אנווָאלָאטּפאנ ,ןיינ --
 רימ ןוא ,דרעפ סָאד ןעױּפנָא רָאנ :עקשטעלַײװ ןייא ףא זיולב טלעטש
 ,ןָאט וצ ךאס א .רעטַײװ ןרָאפ

 -שטייב ןטימ ןוא לגעװטַײר ןַיז ןופ ּפָארא זיא קינדאירוא רעד
 ,סעװעילַאכ יד ןופ ביוטש םעד ןּפאלקּפָא ןעמונעג לקעטש

 לגניי ןַימ ,ךיז ןקיורמואב טינ קינדאירוא ןידָאּפסָאה רעד לָאז ---
 םיא ייה עקנישירפ עקניסיב א רעשפע .דרעפ סָאד ןעקנירטנָא ןיוש טעוו
 | ?ןסייבוצ טעוו ריא זיב ,ןפראוורעטנוא
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 -שיוו רעדָא ןפנארב לזעלג א !שטיװָארטעּפ ליריק ,אטסולאשזָאּפ --
 זדנוא אב טנַיה ךָאד זיא'ס ,ןסייבוצ סעּפע .עטלעטשעג ענעגייא ,עקווָאינ
 רעטעפ .רעד טָאה -- ,שטיװָארטעּפ ליריק ,ךיז טעזדירב טינ ...סעבאש
 ,גנודאלנייא סעמומ רעד ןטלאהעגרעטנוא

 -דאירוא רעד טָאה -- ,עלעטונימ ןייא ףא ןַײרא ןרימ ,ָאנדאל ,ונ --
 ,ןדיירעביא טזָאלעג ךיז קינ

 .קינדאירוא רעד .ָאש רעבלאה א ףא ןגיוצראפ ךיז טָאה עלעטונימ יד
 טימ ,גנירעה טימ ןסיבראפ ןוא קינשיװ ןוא ןפנארב ןעקנורטעג טָאה
 טנלָאשט רענעסערעד-טינ רעד .שיילפ-סעמיצ ןוא עלאכ טימ ,אשטעּפ
 ,ןסע וצ יירפ טליפעג טינ ךיז טָאה רענייק רָאנ ,שיט ןפא טליקעג טָאה
 ,ןסייבראפ םאב ךָאנ טלאה ןדָא רעד ןאמזלָאק

 קידגעװעליצנָא ,קינדאירוא רעד טָאה --- ?לרעכָאב סָאד זיא רעוו ---

 טַײקלדײא ןופ ,לּפָאנ ןפא םָאװש רעטריניראמעג א טימ רימ ןיא ךיז
 ?אנווָאלָאטּפאנ ,שעריוש ןַײד ןופ טינ ,ךיז טכאד --- .ןָאטעג גערפ א ןגעוו |

 ,ריד אב ןעזעג ןבָאה ָאד רעירפ םיא לָאז ךיא ,טינ ךיא קנעדעג סעּפצ
 ךימ ןרענעלקראפ וצ טכוזעג עמומ יד טָאה -- ?עלעגנִיי סָאד --

 -רָאטשראפ א ...לקינעמעלפ א רענַײמ -- .ןגיוא סקינדאירוא םעד ןיא
 א ...עלענוז א --- !ןבָאה יז לָאז ןדיינאג ןקיטכיל א --- סרעטסעווש רענעב
 -נימערָא ,עמאמפיטש א ןופ ןייטשוצסיוא טָאה ...ךעבענ ,םעסָאי רענדיב
 | | ..!רעק

 .ןייק טינ םָאװש עקישטילג יד ןעגנולשעגּפָארא טָאה קינדאירוא רעד
 ,טצּפערגעגּפָא קיכליה ןוא עטַײקעצ

 ?ריד אב ָאד גנאל ןיוש ...ס"קאט --
 סטָאג טימ ,ירפצנאג ןגרָאמ ..ןעמוקעג טכאנראפ ןטכענ טשרע --

 טאלג עמומ יד טָאה --- ,בוטש ןיא ןריּפּפָא קירוצ םיא רימ ןלעוו ,ףליה
 ,ןגיל ןטלּפָאט א טגָאזעגּפָא

 רעד טימ רעִירפ ,סעצנָאװ עקיד יד טשיװעגּפָא טָאה קינדאירוא רעד
 -ראפ ,ןענאטשעגפוא זיא ,טנאה טַײז רעטייווצ רעד טימ ךָאנרעד ,עינַאלד
 :ןָאטעג גָאז א ןוא קעסאּפ ןטזָאלעגּפָא םעד ןגיוצ
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 טָאה לקינעמעלּפ רעיא !עלָאטּפאנ ,וד ןוא ,אנווָאלָאטּפאנ ,סָאװ טָא --

 ךַײא זיא סָאד ..ָאש ןייא עליפא ףרָאד ןיא ןביילבראפ וצ טינ טכער ןייק
 א ןלעטשפיונוצ ךיא ףראד ונַאקאז אפ ..!ףכאמ וצ טינ ,ןָאקאז .טסווואב
 ןיא רע וו ,טרָא םוצ ּפאטע ןטימ ןקישּפָא ךַילג םיא ןוא לָאקָאטָארּפ
 טביירש ץעועג רעד יװ ,ןָאטעג ךיא טלָאװ ערעדנא טימ ...ןבירשעגוצ
 -געשז ענליווארפ א טסיב ,ךיא עשזאוווא ,אנווָאלָאטפאנ ,ריד רָאנ .רָאפ
 ךימ טי'ריא .ןרעװ טיג ןענאדנופ רע לֵאֹז טנייה ךָאנ זא ,יוזא ...ענישטש
 -פאנ ,ריד קנאד א .רעטַײװ ןרָאפ רימ ןלעוו טציא ןוא ,ונ ?ןענאטשראפ
 "וצ טוג טסנַאק .ריד אב עקווָאינשיװ עטוג ,דעביק ןראפ ,אנווָאלָאט
 ןַײא בָאה ךיא סָאװ ,טינ טסעגראפ !טנוזעג רימ טביילב ,ונ ...ןטיירג
 לע ,ָאד ןפערט ךָאנ םיא סגעווקירוצ ףא לע ךיא ביוא ...טגָאזעגנָא
 !טנוזעג רימ טַײז ,ונ ..,ונָאקאז ָאּפ ןעלדנאה ןזומ ךיא

 רעטעפ רעד טָאה -- ,ןַײרא דאי ןיא סעּפע וועלעק םעד ןסאנ --
 . ,ןעמומ רעד טמיורעגנייא

 ,ךיז ןבעג עצייא ןייק טנַאקעג טינ עמומ יד טָאה -- ?סעבאש ---
 ,געווסיוא ןא ןענופעג רעטעפ רעד טָאה -- ,םענעריּפאּפ א --
 סיורא זיא ןוא דָאמָאק ןיא ןָאטעג ערָאּפ א ךיז טָאה עביל עמומ יד

 ףיז טנגעז יז יװ ,ןעזעג רימ ןבָאװ רעטצנעפ ןכרוד .קינדאירוא ןכָאנ
 םיא טלָאצ עמ סייב ,רעטקָאד א טימ יו ,טנאה רעד ראפ "וועלעק,, ןטימ
 ,טיזיוו א ראפ
 ,קינדאירוא רעד טָאה -- ,אנווָאלָאטּפאנ ,טראעג טינ טלָאװ ךימ --- |
 רעבָא -- ,עמומ יד טרעכיזראפ ,טנאה ןיא לריּפאּפ סָאד קידנשטעווקראפ
 ןרָאפכרוד דָארג ןָאק רע .וואטסירּפ יאווָאנאטס רעזדנוא ךָאד טסנעק וד
 ריד ראפ .ןדייב זדנוא ראפ סעימ ןַײז טעוװ ןאד ,ָאד םיא ןעניפעג ןוא
 עלעיד עצנאג א ןכאמ ןופרעד לָאז רע ,טכער זיא'ס .רימ ראפ יו רעמ
 ,ָאטש קאט ..קינָאקאז רענעגושעמ א .,ףוָאד ןופ ךַײא ןקישסיורא ןוא
 !טנוזעג ייז .םייהא םיא ןקישּפָא רעכיג סָאװ -- טינ סעגראפ

 סעצייל ענעמיר יד ןָאטעג יצ א ,לגעװטַײר ןפא ךיז טצעזעגקעווא

 ;ןוא
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 !יָאנָארָאװ ,לָאׂשפ --
 --- .ןעמומ יד טנגעגאב רעטעפ רעד טָאה -- !ןצכעוטפוא ענַײד ץלא -- |
 ,סאפ-ןוא-טסופ ןגָאױצמורא רעכָאב םעד גונעג :טגָאזעג רעבָא בָאה'כ
 ,םייהא ּפָא םיא קיש

 -עג רימ ןבילבעג ףָאס םוצ זיב עמומ יד זיא --- ,ענָאקאס ןָא --
 ןיוש ןָאק ,לברעק א טימ עקטָאלה יד רעזאכ םעד טּפָאטשראפ --- ,ַײרט
 ,םעשעצרימ ,ענָאשעשָאר זיב ָאד ןבַײלב לגנִיי סָאד

 !?סָאדָאװ ---
 סָאװ ,עמומ יד עליפא ןכלעוו ךַאנ ,"סָא-ָאװ, אזא ןעוועג זיא סָאד

 טלעטשעגנייא טינ טָאה ,רעטעפ םאב עייד עסיורג א רָאג טאהעג טָאה
 ,רעגנעל ךימ ןטלאהראפ וצ ךיז

 ראפ ךיא בָאה -- ,ריִמ רעביא ןגירקוצמורא ךיז טרָאּפשראפ ריא;
 ןַײז ןיוש ןעקסאוו טימ רימ ןלעװ ,געט רָאּפ א ךָאנ --- ,טכארטעג ךיז
 ."ןענאדנופ טַײװ-טַיײװ

 םעד ןענװאדוצּפָא טקידנעראפ ךָאנ טָאה רעטעפ רעד רעדייא רעכָא

 :ןָאטעג גָאז א ןיוש רע טָאה ,װערַײמ ןקיטכאנעסייבאש ןקיטעמוא
 ,סע טסייה ,טנאּפש -- ...ךערעדאל ןיכיימ ...םיסוס ..!ָא ,ונ ,קיווייל ---

 ,געוו םוצ טיירג םיא טכאמ ןוא דרעפ
 ןופ ןרָאװעג טנקירטענּפָא ןענַײז רעגניפ ץיּפש ענַײז רעדייא ךָאנ ןוא

 ,ןכאמ עלָאדוװאה ןסייב טצענאב ייז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,סאווק-לּפע םעד
 -עליײא סיורג ןיא ןוא עקשטירב ןיא טצעזעגנַײרא רעטעפ רעד ךימ טָאה
 רעד וצ ,עצילאגיּפ רעד וצ ,ןטאט םוצ -- םייחא קירוצ טריפעגּפָא ,שינ
 ןבילקעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ןופ ,ץלא וצ ,עשטשילישטוא רעטסאהראפ
 ,דנאל-רעביוצ סרעּפָאהסירעװ ןיא ןפיולטנא

 .ןעקסאוו טימ ןענעגעזעג ךיז עליפא ךימ ןזָאלעג טינ
 רעטשרע רעד ףא טקידנעראפ ךיז טָאה עזייר-טלעוו עסיורג ןַײמ

 ,ץישטנארב ןיא -- עיצנאטס
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 לזַײרק סָאד ןוא בולק רעד

 --לסעג ןקסריטסאנָאמ ןיא רעמיצ ספרא
 -עדינ א טימ רעמיצ רעטיירב ,רעסיורג א

 -צנעפ עניילק יַײרד טימ ןוא טיפוס ןקיר
 ןיא טקוקעגסױרא ןבָאה סָאװ ,רעט
 םענעסקאוועצ-דליו ןטזָאלרָאװראֿפ א

 -וק וצ ןרעדעי ראפ יירפ ,עינאסכא עשלָאהָאק ןימ א ןעוועג זיא --- ,דָאס
 ,ליוו רע סָאװ ,ןטרָאד ןָאט ןוא ,ליוו רע ןעוו ,ןיהא ןעמ

 ןבָאה בולק ןיא ."בולק סּפראק, ןפורעג רעמיצ םעד טָאה טנגוי יד
 -מיג ענעסקאוורעדרעביא ןוא ענעסקאוורעד טיירדעגמורא קידנעטש ךיז
 טימ ןעגנוי עשיּפעל ,עסיורג --- ןטסיראנימעס ,סעקינרעטסקע ,ןטסיזאנ
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 ןסע וצ טַײקטײרג רעקידנעטש א טימ ןוא רעמענעּפ עטאוועשטשירּפ
 -דיימ ;?עיירפ, ראפ ןעמָאנ א טָאטש ןיא טאהעג ןבָאה סָאװ ,סעינשיראב
 ןפראד יז זא ,ןסעגראפ טינ לָאמניײק ןבָאה סָאװ ,"סעיצאּפיצנאמ, -- ךעל
 ...סערגער ןוא סערגָארּפ ןגעו טדערעג רעדייסעק ןבָאה ןוא ,טסנרע ןַײז
 ןּפאכניירא טייהרעקניליטש ךיז טגעלפ ,טנוװָא ןרעטצניפ א ןיא ,לָאמטּפָא
 ןכאילש עטיירב יד ףא ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןופ ,רעכָאבעװישעי א
 -עגנָא ךיז קידנגַײװש ןוא לקניוו א ןיא ךיז טצעזעגקעווא ,עלָאקסאה ןופ
 טקנוּפ סיורא ןוא ,ךוב א ןּפראק אב ןעילטנא רעדָא עמכָאכ טימ ןעמונ
 ,ןיירא זיא רע יו ,עוויינגיב ןוא ליטש יוזא

 ןיא ךיז אב יװ ,טליפעג רענייא רעדעי ךיז טָאה בולק סּפראק ןיא
 ןבאל םעד ןופ רעקיטש טּפַײנקעג טָאה ,טלָאװעג טָאה'ס רעוו ,םייה רעד
 -עמ-ןשאט טימ ןטינשעג ,שיט ןפא ןגעלעג קידנעטש זיא סָאװ ,טיורב
 לקעװשט א ףא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,עקשיק עראד ךעלטפיר ךעלרעס
 ןכלעוו ,ראווָאמאס ןטנירגראפ םעד ןופ ייט ךיז ןסָאגעגנָא ,רעטצנעפ םאב
 .ןסיגרעד ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה ,טסניד סעטסָאבעלאכ רעד ,עיטָאדוװא
 ןיטוט *סװָאלָאמסא, לקעּפ סּפראק ןעגנאגעג זיא טנאה וצ טנאה ןופ
 -דיימ יד עליפא ,עלא .ריּפאּפ-סָאריּפאּפ עלעכיב עטשטיינקעצ סָאד ןוא
 רעהפוא ןָא ןוא טרעכײרעג ,ךעלסעריּפאפ טיירדעג ןבָאה ,ךעל
 | | יו ,טדערעג

 ןטעּפש ןיא יינש רעסאנ יוװ ,ןלאפעג ןענַײז ןעקנאדעג ןוא רעטרעוו
 ךיז ךָאנ קידנזָאלרעביא ,ןצלָאמשעצ ךַײלג טרעװ ןוא טלאפ :טסבראה
 ןוא ץלא ןגעוו ןסעומש ןעוועג ןענַייז סָאד ..,עקטָאלב ערעטיש א זיולב
 ןגעוו ;טַײקכעלנעזרעּפ רעטלקיוװטנא קיטַײזלא רעד ןגעוו :טינ ךאז ןייק
 ןיא לקיטרא ןא ןגעו ;עטכישעג רעד ןיא טפארק רעקידנגעוואב רעד
 םעד ןגעוװ ;ןאמָאר א סאילָאז ןגעו ןוא לאנרושז א ןופ רעמונ ןטצעל
 קַײרטש םעד ןגעוו ןוא טעניבאק-ןרָאטסינימ ןשיזיוצנארפ םענופ סיזייוק
 -טנַיירפ ןוא עביל ןופ ןעמעלבָארּפ ןגעוו ;קסנימ ןיא סרעבראג יד ןופ
 סע ןעמעוװ ךָאנ רעוו ,םעד ןגעוו ןוא רוטלוק ןופ ןגארפ ןגעוו ;טפאש
 ןבױהעגנָא .ףָאס א ןָא ןוא בייהנָא ןא ןָא ןסעומש -- ,"טעוועשזאכוא,
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 ןרָאװעג טקידנעראפ ןוא עטייווצ וצ רעבירא סעומש רעד זיא ,ענייא ןוֿפ

 ןענייז ,סעומש םעד ןביױהעגנָא ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוו ,עטירד ךרוד
 ,ןעוועג טינ רעמיצ ןיא גנאל ןיוש

 ףא ,ליד ןפא ךעלקע"ןסָאריּפאּפ ןוא שא ,רעמיצ רעטרעכיירעגנָא ןא
 רעזעלג-ייט עקיּפעלק ,ךעלצעטיייט עקיצומש יד ןיא ןוא רעטצנעפ יד
 סָאד -- עטארעצ-שיט רעסאנ קידנעטש רעד ףא ךעלקערב-טיורב ןוא
 עכעלנע עגנאלנעָאש ךָאנ ןביילברעביא טגעלפ'ס סָאװ ,ץלא זיא
 ,ןסעומש

 א ןרעקאלפוא עגארפ זיא-טינ-רעכלעװ א רעביא טגעלפ לָאמטּפָא
 לגָאה יו ,קישאר ןוא לענש ןלאפעג ןאד ןענַײז רעטרעוו .ךעוקיוו רעסייה
 ןטייווצ םעד רענייא ןוא ,לָאמאטימ טדערעג ןנָאה עלא .דרע רעטראה ףא
 ןיא טיורא טייג ,ךוב א ּפראק טמענ טונימ אזא ןיא .טרעהעג טינ טָאה
 .ןענעייל ןיא ךיז טפיטראפ ןוא םיוב א רעטנוא רעגלאוו א ךיז טיג ,דָאס
 רעד רעביא סיורא ךיז טזָאל ןוא ןקעטש ןטאוועקוס ןַײז טמענ רע רעדָא
 ;ןקָארוא ענייז ףא טָאטש

 !ןטאבעד עקיבייא ערעייא טימ ךַײא טייג --
 סָאד טינ טקרעמאב עמ יװ ,טַײהנזעװּפָא ןַײז טינ טקרעמאב רענייק

 ,בולק ןופ רעכוואב רעדנא ןא ןופ ןייגקעווא ןוא ןעמוק
 ,טנאסערעטניא ןוא ַײנ ןעוועג ץלא סָאד זיא רימ ראפ רָאנ

 ןגיוזעגנייא קיצַײג ךיא בָאה יוזא ,רעסאוו ןַײא טגיוז םָאװש א יו
 ךימ ןבָאה רעדנוזאב רָאג ,ןעיידיא ,ןפירגאב ,ןעקנאדעג רימ ראפ עַײנ יד
 "רענרָאזדאנדַאּפ, רעד ןיקטָאנ -- טריגירטניא רעכיג --- טריסערעטניא
 טימ םירעכַאב -- ,ןפורעג טָאטש ןיא ייז טָאה עמ יוװ ,?ןֿפָאסָאליפ, יד ןוא
 -ץּפ ןיא ןוא ןדנאר עטיירב טימ ןשוילעּפאק עצראווש ןיא ,רָאה עגנאל
 ערעייז ףא ןזָאלבעג ךיז ייז ןבָאה גָאט ןקיטניוװ א ןיא סָאװ ,סענירעל
 ,ךעלפיש ףא ןעלגעז יו ,ןעלסקא

 "ןפָאסָאליפ, יד זא ,ןעוועג טינ דָאס ןייק זיא טָאטש ןיא םענייק ראפ
 ךיא .טריזינאגרָא טָאה ןיקטָאנ סָאװ ,לזיירק ןלאגעלמוא ןטימ ןָא ןריפ
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 ,לזַײרק ןיא ןעמ טוט סניוזא סָאװ ,ןסיוו וצ רעגַײנ ןופ טנערבעג בָאה
 ,דָאסעב ןטלאה סע ףראד עמ סָאװ

 ,לזיירק ןיא ןרָאװעג טריפעגניירא ךיא ןיב טכירעגמוא ץנאג ןוא
 | ,ןעניקטָאנ ןופ ןיילא יו ,ןרעדנא ןייק ןופ טינ ןוא

 ןַײז זיא ,רימ טימ טנרעל ּפראק סָאװ ,רָאי ייוצ עגראק יד ראפ
 טנַאקעג בָאה ךיא ,רענַיז יו ליפיוזא טקנוּפ ,רענַײמ ןרָאװעג רעמיצ
 טינ םייה רעד ןיא זיא ּפראק ןעוו עליפא ,טַײצ רעדעי וצ ןיהא ןעמוק
 עניימ ןטיירג :םייה רעד ןיא ךיז אב יװ ךיז ןגיילרעדנאנאפ ןוא ,ןעוועג
 ןַײז ןיא בָאה ךיא סָאװ טימ ,ןסַײבוצ ןוא רעכיב ענַייז ןענעייל ,םידומיל
 | ,ןענופעג לקנערש

 ןיא ןסעזעג ןיילא רענייא ןיב ךיא ןעוו ,טכאנראפ א םענייא ןיא
 א ,ןיקטָאנ ןַײרא זיא ,עירטעמָאעג ףא טעװערָאהעג ןוא רעמיצ סּפראק
 ןַײז יו טסעפ ןוא ץרוק יוזא גנוסירגאב א --- ?עיטסארדז/ ןָאטעג למרומ
 -רעביא ןעמונעג ךַײלג ,ןעוועג זיא רעגייטש ןַײז יװ ,ןוא ,קורד-טנאה
 | .שיט ןפא רעכיב יד ןבַײלק

 רעייגניירא רעטּפָא ןא .ןגיײוװש סניקטָאנ וצ ןעוועג טניווועג ןיב ךיא
 ןרָאװעג טנעָאנ וצ טינ םענייק טימ ,ןגעווטסעדנופ ,רע זיא ,ןּפראק וצ
 יז טלָאװ רע יװ ,ןשטנעמ וצ וצ ךיז טקוק רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע
 ליוו סָאװ ,רענייא יװ ,ןגיוא עקידנשרָאפ עיורג ענייז טימ טּפאטעגמורא
 | .ןָאט וצ ָאד טָאה רע ןעמעוו טימ ,ןסיוו

 רעבָא .ןפראק ןייא טימ זיולב ןעועג רע זיא טעדניירפאב טנעָאנ
 ןיא טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,טפאשטניירפ ענדָאמ א ןעוועג זיא סָאד
 זא ,ןרעדנא םעד רענייא ןזיײװרעד ןייא ןיא ,ךיז ןגירקמורא ןקידנעטש
 יז לייוו ,שלאפ טנורג ןיא ןענַײז ןפירגאב ןוא ןעגנוניימ סנטייווצ םעד
 ,גנוױשנָא-טלעװ רעשלאפ ןוא ןעיידיא עשלאפ ןופ טאטלוזער א ןענַײז

 זיא עטכישעג רעד ןיא טפארק עקידנגעוואב יד זא ,ןבָאה ליוו ּפראק
 ןוא .טנעגילעטניא רעד -- ייר רעטשרע רעד ןיא ,טַײקכעלנעזרעּפ יד
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 עטלקיווטנא-שינַאמראה ,קיטַײזלא ןופ וויטקעלַאק א רָאנ טעו רשבירעד
 -יוטעי ףא טעדנירגעג ,טפאשלעזעג רעיײרפ א וצ ןריפ זדנוא ןדיווידניא
 ,ןיקטָאנ ..טַײהײרפ רעכעלנעזרעפ רעלופ ןוא טַײקיליױװלרפ ןופ סעד
 רעד זיא עטכישעג רעד ןיא טפארק עקידנגעוואב יד זא ,טלאה ,רעדיוו
 רעד ןופ לריוג םעד ןדיישטנא טעװ רענייא רע רָאנ ןוא טאיראטעלַארּפ
 ,דנאלסור ןיא עיצוילָאװער רעקידנעמוק

 ןיא ןעניקטָאנ טפראוו ,רעלופטנעמארעּפמעט א ,רעקיציה א ,פראק
 ןיא םזילאטיּפאק םעד ןעלקיווטנא ןפלעה ןיא ןעגנוקידלושאב םענָאּפ
 . ,ןיקטָאנ ןוא ,טאיראטעלַארּפ םעד ןפאלקשראפ ןיא עליפא ןוא דנאלסור
 יד טעז ּפראק זא ,לכיימש א טימ טרעפטנע ,רענעסאלעג א ,רעקיור א
 וצרעד ךַָאנ ןעייג סָאװ ,ךעלרעטצנעפ עטביוטשראפ ענַיז ךרוד טלעוו
 ,.,דָאס ןטזָאלרָאװראפ א ןיא סיורא

 -אקידאד ןכעלרעגריבניילק ןופ רעטנַאלּפ א זיא ּפָאק ןיא ריד אב --
 -שימ א -- ,ןּפראק וצ ןיקטָאנ טגָאז --- ,םזינומָאק ןוויטימירּפ טימ םזיל
 םעד ןעגנערב ןדָאש טנַאקעג ןטלָאװ סָאװ ,ןעייזיא ערָאלקמוא ןופ שאמ
 רעד ןעוו ןוא טירטוצ א טאהעג םיא ןצ טסלָאװ וד ןעוו ,טאידאטעלָארּפ
 ןוא דנאטשראפ ןטנוזעג טימ ןעוועג טרעצנאּפראפ טינ טלָאװ רעטעברא
 .געוו ןקיטכיר ןַײז ןגָאזרעטנוא םיא ןלָאז סָאװ ,טקניטסניא ןשיראטעלָארּפ

 ךיז טכָאק -- ףענַאנאק עטרעווילגראפ ,טזיטאמעכס ,םזיטאמגָאד --
 ,ּפראק

 עניימ רָאנ .טכערעג ןַײז וצ ןעזעגסיוא ןיקטָאנ טָאה לכײס-יּפלא
 ןוא ןקיצראה ,ןעמעראוו םעד --- ןּפראק טימ ןעוועג ןעגַײז סעיטאּפמיס
 קידגליװ טינ ,ןגעווטסעדנופ ,ךיא בָאה טקעּפסער .ןּפראק ןוויסלופמיא
 םיא וצ טקעּפסער רעד .ןעניקטָאנ םענעקורט ,ןטסנרע םוצ רעמ טליפעג
 .?רעקסעשטיטילַאּפ,, א ןעוועג זיא ןיקטָאנ סָאװ ,ןופרעד ןעמונעג ךיז טָאה

 -וילַאוער סניקטָאנ ןגעוו סעדנעגעל ןעגנאגעגמוא ןענַײז טָאטש ןיא
 טציז רע --- ,טינ גרָאז ןייק טָאה, ןוא ,םערָאד ןפא טייקיטעט רערענָאיצ
 -ַאּפעל ,ךיז טלאה רע שטָאכ ,טנעה עטגיילעגפיונוצ טימ טינ ךיוא ָאד
 ,,"ןטלײוװנופ ,םענ



 טוג זיא סָאװ ,םענייא יו טרידנעמַָאקער רימ ךַײא טָאה ּפראק --
 -  ,טפאשנסיוורוטאנ ןיא טנוואהאב

 רעקיטסורב ,רעקירעדינ ןַײז טימ טגָאזעגסיױרא סע טָאה ןיקטָאנ
 סָאװ ,לכיב םענופ ןגיוא יד קידנבייהפוא טינ ,קידנעייגייבראפ יו םיטש
 .ןרעטעלב ןיא ןטלאהעג טָאה רע

 "טנע וצ סָאװ ןענופעג טינ רעמ ךיֹא בָאה טייקטכירעגמוא ןופ
 ;יוו ,ןרעפ

 ,ןדנאטשנגעג עטסטבילאב ענַײמ ןופ רענייא זיא טפאשנסיוורוטאנ ---
 ןעוועג וועשאיעמ ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןגיוושעג עלייוו א טָאה ןיקטָאנ

 טָאה רעכאנ .טינ רעדָא סעומש םעד ןריפ רעטַײװ רימ טימ רע לָאז יצ
 ;טגָאזעג ,רעטרעוו עקיסאּפ קידנביילקוצ יו ,םאזגנאל רע

 טָאה ריא ,טרָאװ ןייא טימ ,ונ ,.,לַײװ ...לַײװ ,ךיַײא סָאד גָאז ךיא --|
 -יטכיר ,רעטעברא ראפ לזַײרק-גנודליב רעזדנוא ןגעוו טרעהעג סיוועג
 -יגנאגרָא ָאד ןבָאה רימ סָאװ ,ןלעזעג עשירעקרעווטנאה ראפ -- רעק
 ןצונ טנָאקעג זדנוא ריא טלָאװ ,טלָאװעג טלָאװ ריא ביוא ,.,זיא ,טריז
 ,סרוק-גנאפנָא ןא ,טפאשנסיוורוטאנ סרוק םעד ןטרָאד ןריפ :ןעגנערב
 רעבָא ,סרוק םעד טריפעג ןיקסאר ערעמ טָאה טציא זיב .ךיז טייטשראפ
 --- ,ריא ןוא .רעליש יד ןריסערעטניראפ טינ ןָאק ןוא ןקורט רעייז זיא יז

 -ארעּפמעט טגָאמראפ ןוא דנאטשנגעג םעד טוג טסייוו --- ,ןיקטָאנ טגָאז
 ..טָא זיא ...עיזאטנאפ --- ךאז עסיורג א .עיזאטנאפ ...ןוא טנעמ

 ,טינ זא ,לכיב ןיא טקוקעג עסיײמסיײיב טָאה ןיקטָאנ סָאװ ,קילג א
 םענָאּפ ןיא ןָאטעג גָאלש א שזא רימ טָאה טולב סָאד יװ ,ןעזעג רע טלָאװ
 טינ רָאג ךיז ךיא בָאה יורטוצ אזא ףא .גָאלשרָאפ ןטכירעגמוא םעד ןופ
 ,טכירעג

 ,טרעפטנעעג ךיא בָאה --- !גָאט ןדעי שטָאכ --
 לכיימש ןטכַײל א טָאה ןיקטָאנ == ,קיטיינ טינ זיא גָאט ןדעי --

 יז ;טינ טַײצ ןייק ךָאװ ןטימניא ןבָאה םידימלאט ערעזדנוא -- ,ןָאטעג

 ןוא סטכאנוצקיטַיירפ :ךָאװ א לָאמ ייווצ .טנוװָא ןיא טעּפש זיב ןטעברא
 ,טינ ןעמ ףראד רעמ .גָאטאב סעבאש
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 .ןעוועג םיקסאמ ץלא ףא עליכטאכעל בָאה ךיא
 לזיירק ןיא טעברא יד ןטכארטאב רימ זא ,טכאמעגּפָא זיא'ס ןוא ---

 -יולרעד ןייק םענייק אב ףורעד ןבָאה רימ ,טסייה סָאד ,עלאגעלמוא סלא
 -- ,ןבעגעג טינ ַײסיוװַײס זדנוא יז טלָאװ עמ לַײװ ,ןטעבעג טינ שינעב
 ,טינ ףראד עמ ןעמעוו טימ ,ןדייר טינ םעד ןגעוו רעבירעד רימ ןלעוו
 ,,?טדערעגּפָא

 ןיקטָאנ סָאװראפ ,ןענאטשראפ טינ ךיא בָאה ,טגָאזעג סעמע םעד
 טיג סעדיוס ןייק ןענייז טָאטש ןיא זדנוא אב .ןופרעד דָאס א טכאמ
 -וצסיוא ןעמעוו ראפ ָאטינ ,טכאדעג ךיז טָאה רימ יו ,זיא'ס ןוא ,ןעוועג
 רעד ,יקסנָאראב -- םירטָאמ עלענַאיסעּפָארּפ ייווצ יד ,ךיז ןטלאהאב
 רעד ,לטנעה עצרוק -- עקרעטלא ןוא ,עקבָארָאק רעד ןופ רָאילָארטנָאק
 -זיצקא טימ ,ןכאז-וויזירּפ טימ זיולב ןָאט וצ ןבָאה ,רעבַײרשעינעשַארּפ
 דמערפ רעד ןופ ןריפניירא טימ ,ןטנעטאּפ ןָא ןעלדנאה טימ ,ןענעוונאג
 ,ןלאנימירק עליוויצ עכלעזא ךָאנ טימ ןוא רעַײטש-עקבָארָאק ןָא שיילפ
 ןדנובעגסיוא ןעגַײז ייז שטָאכ ,טרעקראפ .ךאז רעייז טינ זיא קיטילָאּפ
 ,לסיפ א ריא ןלעטשוצרעטנוא טיירג קידנעטש ייז ןענַײז ,ייצילַאּפ טימ
 | ,עשיטילָאּפ ןגעוו ךיז טלדנאה סע ןעוו

 ,רעניבאר רעד ,ןאמּפא זא ,טָאטש ןיא טסעומשעג עליפא טָאה עמ
 -ראדנאשז יד רעבָא ,עירעמראדנאשז רעד טימ ןטוכעמ רעטנעָאנ א זיא
 -עג גנאלנרָאי ןיוש ןבָאה סָאװ ,סרעטסימכאוו ייווצ יד --- עפוג עירעמ
 ןיא ,ךעלרעפעג קראטש ןַײז וצ ןעזעגסיוא טינ ןבָאה ,טָאטש ןיא טניווװ
 -יוטעי-עכולעמ יד ןופ רעטיה ייווצ יד ןבָאה ?עמרָאפ טנדאראּפ ענלָאּפ
 עמרָאפ ענדאראפ יד רעבָא ,ןעזסיוא ןווארב-גנערטש א טאהעג עקאט סעד
 -רעייפ ןיא זיולב ןָאטעגנָא יז ןבָאה סיירג יילרעלא ןֹופ ןלאדעמ יד ןוא
 ןַײז ןופ ןצעמע רעדָא ראצ םענופ געטסטרובעג יד ןיא :ןלאפ עכעל
 -רעבוג ןכרוד ןרָאװעג טכוזאב זיא טָאטש יד ןעוו ,געט יד ןיא ,עכָאּפשימ
 ןעגנאגעגכרוד זיא טָאטש רעד ךרוד ןעוו יצ ,יירעייכרא רעדָא רָאטאנ
 ןבעגעג טָאה עווטסלאשטאנ עקיטרָא ןוא סערוועגאמ ףא ןראסוה קלָאּפ א
 עקידעכָאװ ןיא .בולק ןקסנאירָאװד ןיא לאב א קלָאּפ ןופ ןרעציּפָא- יד
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 עלא יװ ,סענאשטשעמ עשיטָאטש עכעלנייוועג ןעוועג ייז ןענַײז געט
 ,ראטסוק-בלאה ,רעױּפ-בלאה --- סענאשטשעמ

 ןיא ,ןזיוה יד רעביא דמעה רעטלטראגעגרעטנוא טינ רעגעציצ א ןיא
 רעטסימכאו רערעטלע רעד טָאה סיפ עסעװרָאב יד ףא סעבארקש
 םעד ןוא ,ןטרָאג ןפא ךיז אב ךיז טקעסייעג געט ענעצנאג ווָאלאיוואז
 סעפיוא ןופ רעבָאהביל רעסיורג א -- וועִירּפונָא רעטסימכאוו ןרעגנַיי
 קידגרעטנָאלּפ ןעז טנָאקעג געט-קראמ ןיא ןעמ טָאה --- ,יפניילק ןוא
 ךעלנייוועג .רעניה קידנּפאט ,ךעלרופ עשרעיוּפ ןשיווצ קראמ ןפא ךיז
 טימ ,רעניה טימ רענעדָאלאב א ,ןטרָאד ןופ טזַײרּפשעג קירוצ רע טָאה
 יד ףא ןגָארטעג טָאה רע ןכלעוו ,רענָאג ןקיזדלאהגנאל א טימ ,ךעלטנע
 לרעזאכ קישטיווק א טימ רעדָא ,דניק לציּפ א טגָארט עמ יװ ,טנעה

 .עווכאּפ רעד רעטנוא
 -ראפ טימ ,ןריּפשכָאנ טימ טּפעלקעג טינ סעּפע ךיז טָאה ץלא סָאד

 יװ ,ראדנאשז א ןופ טלאטשעג ןצנאג םעד טימ ,ןטָארסױא ןוא ןגלָאפ

 ,סיוא טזַײװ סע יװ ,זיא ןיקטָאנ רעבָא .טלעטשעגרָאפ ךיז םיא כָאה ךיא
 ,ןכאז עכלעזא ןיא רימ ןופ רעטינעג ןעוועג

 טינ עליפא ,ןראדנאשז ןופ טייקכעלדעשמוא רעד ןיא טינ טביילג ---

 יװ ,ךעלמירעיוּפ עקידלושמוא עכלעזא ןופ טַײקכעלדעשמוא רעד ןיא|

 -רעל זא ,ןסיוו טפראד ריא .סענאשטשעמ-ןראדנאשז עשימייה ערעזדנוא

 -אג ןופ שינעביולרעד רעד ןָא עטָאמארג עטעשַאּפ רעטעברא טימ ןענ

 ןיא ןכערבראפ רעשיטילָאּפ א יװ ,טכארטאב ךיוא טרעוװ עווטסלאשט

 ,טינ רימ ןלעװ ןשינעביולרעד ייז אב ןטעב ןוא ,דנאלרעטָאפ רעזדנוא

 גנודליב טימ יו רעמ זא ,ןביילג טינ ַײסיװיײס זדנוא ןלעוו ייז לייוו

 רעסעב ןיוש לָאז ָאט .ןעמענראפ טינ לזַײרק רעזדנוא ןיא ךיז רימ ןלעוו

 רעלאגעלמוא ןא ראפ סע טכארטאב :טדערעגּפָא ןבָאה רימ יװ ,ןביילב

 ,טעברא
 ןגיוצעגנַײרא רעוװ ךיא :ןעועג טינ ץענערג ןייק זיא ץלָאטש ןַימ וצ |

 ..טעברא רעלאגעלמוא ןיא
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 ,לופסינמייהעג רעקינייוו ןייז וצ ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סינמייחעג יד
 סטמאנוצקיטיירפ --- ךָאװ א לָאמ ייווצ .טלעטשעגרָאפ סע ךיז בָאה ךיא יו
 "עראז ףא לביטש ןיא ענוגא רעד ענורג וצ ןבָאה --- גָאטאב סעבאש ןוא
 טָאה עמ עכלעוו ,ךעלדיימ ןוא םירעכָאב ןבילקעגפיונוצ ךיז סאג רעישט
 -ארגָאעג ,קיטעמפירא ,קיטאמארג ,שיסור ןביירש ןוא ןענעייל טנרעלעג
 ןיא ןענאטשאב זיא עיצאריפסנַאק עצנאג יד ,עטכישעג-סגנאפנָא ,עיפ
 יד סָאװ ,ןסייהעג לזיירק ןיא ןבָאה ייז יוװ ,"ןסרוק, רעדָא ,ןסעומש יד
 ןייטשקע ,רערעל רעטאווירּפ רעד .טריפעג ןטרָאד ןבָאה ?ןפָאסָאליפ,
 ייב א ,רעקיכעטש א ,רעקיצרעפ יד ןיא ןיוש רעכָאב א -- רעגנאל רעד
 טריפעג טָאה --- ןפיל יד ףא עלעכיימש קילאג א טימ קידנעטש ,רעקיס
 "וצ יד טכאמעג טנאקאב ,דרע רעד ןופ גנוייטשטנא רעד ןגעוו ןסעומש
 ,ןכיללג סָאד ןוא עימיכ ,קיזיפ ןופ ןצעזעג עראטנעמעלע יד טימ רערעה
 םענַאּפ שירפ ,טאלג א טימ ,רעכַאב רעשיטאבעלאב א -- סּפיר םיפעי
 ןופ עטכישעג יד טלייצרעד טָאה -- ןשטנעמ םענעּפָאלשעגסױא טוג א ןופ
 -טנא ןוא גנוייטשטנא רעד ןגעוו טדערעג ,םוטנגייביַײל ןוא יירעפאלקש
 טָאה ץלא ןופ רעמ .םזילאטיּפאק ןופ ןוא טפאשלעזעג רעד ןופ גנולקיוו
 ,"ןסאלק ןוא ןסאמ, עמעט רעד ףא ןדייר וצ טאהעג ביל רע

 -גנאל ,רעצראווש ,רעראד ,רעכיוה א -- ?רעינאּפש, רעד יקצעראז
 -ראפ ,עליישטאפ רעקידלטסעק א ןיא רעכָאב רעקיזָאנגנאל ןוא רעקירָאה
 טָאה רע :סרוק ןשיטילָאּפ םעד טריפעג טָאה --- ,לסקא ןרעביא ןפרָאװ
 וצ ןבעגעג ,עיכראנָאמ ןוא קילבוּפער ןשיװצ קעליכ םעד טרעלקרעד
 עיירפ ,םזיראטנעמאלראפ ,עיצוטיטסנָאק זיא סניוזא סָאװ ,,ןייטשראפ
 -יירפ עשיטארקָאמעד, יד ןעמיר וצ טרעהעגפוא טינ טָאה ןוא ,ןלאוו
 .עקירעמא ןוא ךיירקנארפ ,דנאלגנע ןיא *טַײה

 ןגיניק רעד ראפ עריומ רעקינייו טָאה רעטעברא רעשילגנע ןא --
 טימ יקצעראז טָאה -- ,יִאװָאדָארָאג א ראפ ָאד רימ יו ,עירָאטקיװ
 טינ -- רעדנעלגנע ןא ןעוועג טלָאװ ןיילא רע יװ ,טרעלקרעד ץלָאטש
 יד זא ,ןטרָאד .טדערעגּפָא ןיוש זיא ךיירקנארפ ןופ --- ."רעינאּפש, ןייק
 ןופ עטלייורעדסיוא יד -- טנעמאלראפ םעד טינ טלעפעג גנוריגער
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 ןעמ ןָאק עקירעמא ןיא .,.טונימ ןייא ןיא ּפָארא יז ןעמ טפראוו --- ,קלָאפ

 טָא .ייוצ ןוא סנייא לקנעב ןופ ןרעדַײלשּפָארא טנעדיזערּפ א עליפא
 ..!קילבוּפער עיירפ א טסייה סָאד

 עקינייא טימ טנגעגאב לָאמארעדיוװ ךיז ךיא בָאה ,לזילרק ןיא ,ָאד
 -לקירטש םעד עקדנעמ טימ -- ןרָאי-רעדניק יד ןופ םירייוואכ עניימ

 ןַײמ טימ ,עמאילּפ יד עילע אב לעזעג-רענשזריק א טציא --- סרעיירד

 לא רעד עקטָאנ -- ראזעצ טנוה ןטנרעלעג םוצ ףעטוש םענעזעוועג

 -- טלאּפש עקמָאינ טימ ,ַײרעקורד סווָארבאי ןיא רעצעז א -- סענָאמ

 סרעטסיולק ףא רעכעד טבראפ ןוא טקעד סָאװ ,רעבראפ ןוא רעכעלב א

 עמורפ סָאװ ,ףָאס ןרעטצניפ םעד ןגעוו קידנטכארט טינ ,ןלָאיטסָאק ןוא

 רעראד עקמױלש טימ :עמוט ףא טעברא ראפ וצ םיא ןגָאז ןדִיי

 טימ :רעדַײנש ןשיצירּפ םעד ,ץעווארק עקלָאפ אב לעזעג א -- לגיופ

 טאמיק --- ,ךאמלעטס עשָאי אב רעל רעד ןיא --- עקשיק עדנילב עקשיפ

 -שיוויינג ןוא םענשאּפערָאה-שינָאצּפאק םעד -- ?עקירעמא, ןופ עלא

 רעקירעביא רעד ןופ טלײטעגּפָא זיא סָאװ ,טניריבאל-ךעלסעג ןטאלב

 עטסערג יד ןיא עליפא ןרעװ עכלעוו ,סעטָאלב ןאעקָא ןא טימ טָאטש

 ,טגקירטעגסיוא טינ ןציה עקידרעמוו
 ענעי ןופ שזא ךָאנ ןגיוצעג ךיז טָאה ערעזדנוא טפאשטנאקאב יד

 -- ?סעקישטנאקירעמא; יד טימ ןביוט ןטיבעג בָאה ךיא ןעוו ,ןטַײצ

 יז אב טפיוקעגסיוא רעדָא --- טָאטש ןיא רעבַײרטנבױט עטשרע יד

 יד זיא רעטעּפש .טראנראפ ךיז וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןביוט ענעגייא עניימ

 רעטנעָאנ ןיא ןעגנאגעגרעביא ערעזדנוא טפאשטנאקאב "עכעלטפעשעג;

 ,טפאשרעוואכ
 -ראפ סעקינטנעצָארּפ ןבָאה םָארב ןרעטניח בוטש עסיורג רעזדנוא

 "יד עדמערפ ןיא ןעניוװ רעבירא ןענַײז רימ ןוא ,סעוויוכ ראפ טפיוק

 "וואּפ רעוואכ ןטסטנעעָאנ ןַײמ ןופ ןוא סקושטראכאז יד ןופ טייוװ ,סער

 .ןאקלָאּפ טנוה ןַײז טימ ,קאלשנביוט ןקידסעפטוש רעזדנוא טימ קיל

 רעכלעוו ףא ,?סאג עלעדייא , ןא -- סאג רענליו רעד ףא ךעלגניי יד

 עכלעזא סעּפע ןעזעגסיוא ןגיוא ענַײמ ןיא ןבָאה ,טצעזאב ךיז ןבָאה ריִמ
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 עניילק -- עקנימורק ןוא עקנימורפ עכלעזא ,ענשטעטאטס ,עטקייוועגסיוא
 -עמא, טגיל ,טנאה רעד רעטנוא ,ָאד ןוא !ךעלעגנִיי ןייק טינ ,ךעלעדִיי
 ,רעביירטנבױט -- ערוועכ רעקידעבעל רעטנאקאב ןַײמ טימ "עקיר
 "עס עדמערפ ןיא רעקילפסעקרעגוא ןוא רעסַײרלּפע ,רעגָאלשמיריײזאכ
 םייחעג ,עקאט ךיא ןיב .ןקילוואפ ןופ רעגרע טינ ,רענטרעג ןוא רעד
 -טאי "רענאקירעמא, יד ןשיווצ רענעגייא ןא ןרָאװעג ךיג רָאג ,ןטאט ןופ
 ,ךעל

 א ןעוועג זיא "סעקישטנאקירעמא, יד ןשיװצ רענעגייא ןא ןרעוו
 יעמא; ,ןעוועג עכיוז וצרעד זיא לגנִיי שיטָאטש רעדעי טינ סָאװ ,סוכז
 יד טאהעג טנייפ טָאה ןוא טָאטש רעד ףא טעװערָאהעג טָאה "עקיר
 - .גראווניילק סָאד יו ענעסקאוורעד יד -- טָאטש

 ןיא סעוואנאק ןוא רעמענירב ןבָארגעג ןבָאה ןדִיי "רענאקירעמא;
 ןוא דָאב יד טצייהעג ,ןטעזַאלק טקיניירעג ןוא ןסאג טריקורב ,טָאטש
 -ייב ןבילקעג ,רעסאוו ןגָארטעג ןוא דמאז טריפעג ,סנעמיוק יד טרעקעג
 טָאטש רעד טלעטשעגוצ ,סעקינטעמס עשיטָאטש יד ףא סעטאמש ןוא רענ
 טלטעבעג ןוא רעזַײה יד רעביא טָאטש ןיא ןעגנאגעג ,ןעמא ןוא ןטסניד
 ,עטיוט יד ןבָארגאב ןוא עקידעבעל יד טנידאב ,ןסאג עשיטָאטש יד ףא
 טָאטש יד ןטלָאשעג ןוא סעקכאד ןיא טרעטצניפעג ןעמעלא םעד ןופ ןוא
 טנַאקעג סכלעזא ןעמ טָאה "עקירעמא, ןיא רָאנ סָאװ ,סעלָאלק טימ
 ,ןרעה

 -ירדנעמש, עשיטָאטש יד וצ "סעקישטנאקירעמא/, יד ןופ עניס יד
 סעמאמ-עטאט ערעייז ןופ עניס יד יװ ,רענעלק טינ ןעוועג זיא "סעק
 ףא טקאפעג ןבָאה "סעקישטנאקירעמא, זא ןוא ,"רעכַײב עבָארג, יד וצ
 םיא ייז ןבָאה ,קירדנעמש ןטעקשטאפעג-לדייא ןא עירָאטירעט רעייז
 טסוװאב גנאל ןיוש ייז ןיב ךיא רעבָא .טעוועלאשזעג טינ ּפאלק ןייק
 ןעמענוצ ןוא ןבעג ןָאק סָאװ ,קושטראכאז קילוואּפ רעטייווצ א יוװ ןעוועג
 בייהנָא ןופ ךיילג ךימ ייז ןבָאה .םענייא ןרעייז ןופ רעגרע טינ ּפאלק א
 ,"טאי םענעגייא ,, ןא יוװ ערוועכ רעייז ןיא ןעמונעגניירא

 -ירעמא, יד ןבָאה ,סעלאד ןיא טעװעדָאהעג ןוא טיונ ןיא ןריובעג
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 ןבָאה ןוא ןבעל םענופ טַײז עקידנטָאש יד טסוװעג ירפ וצ "סעקישטנאק
 ,ריא טימ ןענאקאב וצ ךיוא ךימ טלַײעג ךיז

 ןבָאה לביטש סרעיירדלקירטש םעד ןיא לרעטצנעפ-םעדיוב ןכרוד
 ןדיומ ןוא םירעכָאב יװ ,ןזיואב ,לבצנאמ ןקירָאיננעצ םעד ,רימ ייז
 לביטש ןיא עקרעלקעמ-טסניד רעד עילענ אב גָאטאב סעבאש ןצנאט
 ןיא טלאּפש א ךרוד ןסעבאש םוא טלעג ייז אב טמענ עילענ יװ ןוא
 רעד עקשַאז אב ?ךעצטוטעסָאװ, ןקוק ןסייהעג רימ ייז ןבָאה טיולּפ
 טלייצרעד רימ ןבָאה יז ;?סעקפאנ, עריא וצ טייג עס רעוו ןוא *עמומ,
 -אּפ סע זא סָאװ ,*יװָאנ, םעד עיניּפ ןגעוו סעסַײמ עקידנּפאכראפמעטָא
 טמענ ןוא ,טגיל עוויינג יד ּוװ ,רע טפערט ,עוויינג א טָאטש ןיא טריס
 רע; :טינ טלעג ןייק רע טמענ םיסיימ ןשאווּפָא ראפ ...ראפרעד טלעג
 רימ ןבָאה ייז .טיורטראפ רימ ייז ןבָאה -- "ןגעוו עווצימ ןופ סע טוט
 ןופ טבעל סָאװ ,ןיושראפ .ןטסאציּפש א ,קָאװשט עיטָאמ ףא ןזיװעגנָא
 טיירג זיא רעכלעוו ,עקשטנעה ענרעזַײא יד עלענאט ףא ;ןטרָאק ןפראוו
 וד ןעמעװ ,ךעיומ םעד ןטעלּפ ןפנארב שאלפ א ןוא לברעק א ראפ,
 ענעסקאוועגפיונוצ טימ עקרעלטעב א -- סעילבארה-עצבָאד ףא ;"טסליוו
 טימ ןענידראפ טינ סע טסעװ וד, סָאװ ,רעגניפ עגעטכַאלפעגרעביא ןוא
 עריא טימ ףיונוצ טעווערבעשז יז סָאװ ,ךָאװ א ןיא טנעה עטנוזעג ייווצ
 ,רעקיוה עילָאט טימ טנאקאב ךימ ןבָאה ייז .,."גָאט א ןיא סעילבארה
 -עמע רעד ןיא רענעמ ערעייז וצ רעבייוו ראפ ךעלווירב טבַײרש סָאװ
 טגָאזעג זדנוא ףא ייוועלאה; סָאװ ,ןדנילב םעד לסינ טימ ;עקירעמא רעס
 ןליּפש ןוא רעדיל ענַײז טימ ףיונוצ טמענ רע סָאװ ,סערישא יד ןרָאװעג
 -ירעמא; ערעדנא ךאס א טימ ןוא ,"רעטצנעפ יד רעטנוא לדיפ ןפא
 עלא טינ סָאװ ,ןשינעעשעג "רענאקירעמא, ןוא ןטַײהטמיראב "רענאק
 ,.טסּוװעג ייז ןגעוו ןבָאה ענעסקאוורעד

 -ףלֹע וצ ."עקירעמא, ןיא טקידנעראפ ירפ ךיז טָאה טַײהדניק רעבָא
 ןכָאנ רענייא ,םירייוואכ ?רענאקירעמא, ענַײמ עלא ןענַײז רָאי ףלעווצ
 רעד ןיא קעווא -- טעברא ןופ ךָאי ןיא ןרָאװעג טנאּפשעגנַײא ,ןרעדנא
 ןוא ןדימש וצ ,רעיירדלקירטש וצ ,רעכאמלמעק וצ ,רעטסוש וצ רעל
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 עשרעדניק רעייז רָאג ןרָאלראפ ךיג ןבָאה ייז רעכלעוו אב ,רעכאמלעטס
 ,טייקווארב עשלגניי עצנאג רעייז ןוא טַײקיזָאלגרָאז

 ,ייז טימ טנגעגאב לָאמארעדיוו ךיז ךיא בָאה טָא ןוא
 ,רָאי טכא-ןביז יד יװ רערעסערג א ךאס א ,ךעלאהעמ רעסיורג א

 עקילָאמא יד ןשיװצ ןגעלעג זיא ,טנגעגאב טינ ךיז ןכָאה רימ סָאװ
 עשיטַײל עקיטציא יד ןוא "סעקישטנאקירעמא; עקידרעקפעה-נלאה
 ,סרעבראג ,סרעמיר ,טרעכעלב ,סרענשזריק ,סרעדיינש --- סעכָאלעמלאב
 ,סרעכאמלעטס

 סעכָאלעמלאב עגנוי "ענשטעטאטס , ןרָאװעג ןענייז ערעייז לייט א
 יד טימ ןוא ןבָאה ענעסאכ טמיורטעג ןבָאה עקינייא ;?ןלאעדיא, טימ
 ראפ ןָאט, ןביײהנָא ,קידנעטשבלעז ןרעוו ןאדאנ ךעלברעק טרעדנוה רַאּפ
 א ןקישוצ טעוװ ווערָאק א :עקירעמא ןגעוו טרעלקעג ןבָאה ערעדנא ,"ךיז
 ךיוא ןעװעג .עקירעמא ןייק ןרָאפקעװא טעװ עמ ןוא עטראקספיש
 ּוװ ,דנאלסור ףיט ןיא טעטש עסיורג וצ ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעזא
 ןָאטפוא סָאװ שטָאכ ,ןָאטפוא סעּפע ,ןגָאלשרעד סעּפע וצ ךיז ןָאק עמ
 -עגרָאפ ךיז טָאה ייז ןופ רערעדעי ןוא ,ןעוועג רָאלק ןעמעלא טינ זיא
 ,שרעדנא סעּפע טלעטש

 רענענאטשעגּפָא עמאס רעד ןעוועג לָאמא זיא סָאװ ,סלוואז עקדנעמ
 -ןלּפסקע רעשיטאבעלאב ןוא טַײקמערָא רעשימייה ןופ העטעקיוטראפ ןוא
 דנאלסור ףיט ןיא טָאטש עסיורג יד טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה --- ,עיצאטא
 ,ןענרעל סעּפע ןוא ךיז ןעלקיווטנא רעטַײװ ןָאק עמ ּוװ ,טרָא ןא יו

 רימ אב דךָאד ךיז ןבָאה'ס ןענעייל ןָאק עמ זא ,עייכעמ אראס ,יוא ---
 זיא סָאװ ,רעדנילב א יוװ ,טיירפעג ךיז רע טָאה -- !טנפעעג ןגיוא יד
 ,ןרָאװעג קידוועעז לָאמאטימ

 טרָאװ ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז רע טָאה טגנערטשעגנָא ןוא ענדעשז
 -כרוד טאהעג עריומ טלָאװ רע יוװ ,ןסעומש יד ףא ןוא םידומיל יד ףא
 ,ּפָא טגנעה ןבעל קידרעטַײװ ןַײז סָאװ ןופ ,סניוזא סעּפע ןזָאלוצ

 -קעווא דלאב ךיא לעװ ,טלעג לסיב א ןבַײלקנָא לעוו'כ רָאנ יו --
 רעסיורג רעדנא ןא ןיא יצ ,סעדָא ןייק ,ואלסָאנירעטאק ןייק ןרָאפ
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 -טנא ,ןכיירגרעד סעּפע ןָאק טארב-שאנ א ּוװ ,עייסאר ףיט ןיא טָאטש
 ,טעווענאלּפעג עקדנעמ טָאה --- ,ךיז ןעלקיוו

 -נוא רָאג ,ךיז טכאד ,זיא עקדנעמ רעקניראד ,רעקיסקּוװניײלק רעד
 רע טָאה רעירפ ,ןענרעל ןביױהעגנָא ךיז טָאה רע טניז ,ןסקאוועגרעט
 -עק ךיז טלָאװ רע יװ ,ןעלסקא יד ןשיװצ ןטלאהעג קידנעטש ּפָאק םעד
 רע טגָארט טציא ןוא ,עציליטַאּפ רעד ןיא ?אמכ א ףא טכירעג רעדייס
 וצ סָאװ טינ טָאה רע זא ,טליפרעד טלָאװ רע יװ ,ךיוה ןוא ךַײלג םיא
 -עגרעביא רעקידנעטש ןופ קורדסיוא רעד ;ךיז אב ןלאפעגּפָארא ןַײז
 ןופ קורדסיוא ןא טימ ןרָאװעג ןטיבראפ זיא ןגיוא ענַײז ןיא טַיײקנקַארש
 | ,רעגַײנ ןטקיטעזעג טינ ,ןקיורמוא

 א טציא ,םירייואכ ענעזעוועג עניימ ןופ רענייא ךָאנ ,לסעפ-לסעה
 ןדָאװאז ןוא ןקירבאפ יד וצ ךיז טיצ ,קינאכעמ םעד רעסיא אב לעזעג
 ,לייוו ,טעטש עסיורג יד ןיא

 !קינאכעמ רעסעמע ןא ןרעוו ןעמ ןָאק ,ערעימ עיניירק ָאּפ ,ןטרָאד -- = |
 ןא סרעגניז יו רעמ זא ?ןענרעלסיוא סעּפע ךיז וטסעוװ ָאד ,ןעדָאװ
 טגנערב עטצירּפ עטלא ןא סָאװ ,לטסעק-ליּפש א יצ ןישאמדיינ עטלא
 ןיא םזינאכעמ ןטכער ןייק ָאד וטסעז ,ןטכיראפ עטימש א ןיא לָאמ ןייא
 ,טענָא טינ ןגיוא יד

 ךָאנ טפאשקנעב יד עכלעוו אב ,עכלעזא ךיוא ןענופעג ךיז ןבָאה'ס
 .ןעגנובערטש ערעכעה טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא טָאטש רעסיורג רעד

 ,ןצכעוטפוא ןוא ןעַײרעליּפש עשרעדניק ערעזדנוא ןיא ,לָאמא יו
 רעד עקטָאנ ןיא עילָאר עסיורג א עיזאטנאפ יד טציא ךיוא טליּפש
 ,םיסַײמ ןוא רענעלּפ סענַאמלא

 -טָאנ -- רעטעברא ןבלאהטירד יד טימ יירעקורד עניילק סווָארבאי
 -ָאקינ רעטלא ןא -- טסינָאטנאק רעד ,רעקורד ןוא רעצעז רעד -- עק
 ,ןישאמ-קורד רעכאלפ רעד ןופ דָאר יד טיירד סָאװ ,טאדלָאס רעקסוועַײל
 -עקורד יד יװ רעמ םיטאבעלאב יד טנידאב סָאװ ,לגניי-ןרעל א ןוא
 -רעטנוא עשיטסילאטיּפאק יװ ,שרעדנא טינ ןעקטָאנ ראפ זיא --- ,ַײר
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 טגנידאבמוא ךיז ןפראד סָאװ ,רעיראטעלָארּפ -- רעטעברא טימ גנומענ

 | ,ןריזינאגרָא
 טָאטש ןיא רעטעברא יד סָאװ ,ךיז ןקיוראב טינ לאלכיב ןָאק עקטָאנ

 עיצקעל ןייא ןייק טמיפעי ייבראפ טינ טייג סע ,טריזינאגרָא טינ ןענַײז
 עקטָאנ זא ,םזינַאינוי-דערט ןשילגנע ןגעוו רעדָא *ןסאלק ןוא ןסאמ; ןגעוו
 ,עיצאזינאגרָא ןגעוו עגארפ יד ןבייחפוא טינ לָאז

 -ייז רעטעברא עשילגנע יד סָאװ ,ןופרעד סיורא זדנוא טמוק סָאװ ---
  עסאק-ףליח ןייק עליפא טציא יב ןֿבָאה ָאד רימ זא ,טריזינאגרָא ןענ
 ,ןסּפיר ןופ רע טנַאמ -- ?ןפאש טנָאקעג טינ

 טשינרָאג ןעמ טעװ סעכַאלעמלאב עגיה יד טימ זא ,טעז רע ,ןייג
 טעװ רע .,,"ךיז ראפע ,םיטאבעלאב ןרעוו ןגעוו רָאנ ןרעלק ייז ,ןָאטפוא
 טימ טינ ךיז ןענעגונאב רעטעברא ּוװ ,טָאטש רעסיורג א ןיא ןרָאפקעװא
 יי .!ןעוט ייז --- ,ןדייר

 "רָאפ רעשיטנאמָאר רעד ןופ ךעלטַײװ לסיב א ןעוועג זיא ץלא סָאד
 ,לזיירק ןלאגעלמוא ןגעוו ןפאשעג טאהעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ,גנולעטש
 יו ןעוועג ןיב ךיא ;טעברא ןַײז ןיא ןעמונעג לײטנָא בָאה ךיא רעדייא
 ,לסיב א טשיוטנא

 -יטנעס ענַײמ ןופ טכאלעג ,רעגייטש ןַײז יוװ ,טָאה ּפראק רערעל ןַײמ
 | | ;ןטנעמ

 ףיפ יד ןלעזעג-רעדיינש ןענרעל טימ זא ,טניימעג ריא טָאה סָאװ ---
 ןופ טנעמאדנופ םעד ןבָארגרעטנוא ריא טעװ קיטעמפירא ןופ םילָאלק
 *עליייט א טימ ,רערעַײט ןַײמ ,ןיינ .,?גנושרעהטסבלעז רעשיראצ רעד
 -ארג רעטעברא ןענרעל ,סיוועג .ןּפעשסױא טינ םאי םעד וטסעוװ עלעפ
 טעוו טימרעד טינ רעבָא ,ךאז עקיטיינ ןוא עטוג ץנאג א ךיז זיא עטָאמ
 ןסיירפוא ןעמ ףראד םזיראצ םעד .ןָארט ןשיראצ םעד ןעלסיירטעצ ןעמ
 טימ רָאנ ,ךיז טייטשראפ ,ןסייבפעלא טימ טיג סָאד יא ,קיניײװניא ןופ
 ...סעבמָאב טימ ,טימאניד

 ,רעטרעוו סּפראק ןופ ןרָאװעג רעטכָאקעגפוא ןא זיא ןיקטָאנ
 -- !סעירָאעט עשיטסיכראנא-בלאה ענַײז ֹוצ וצ טיג ךיז טרעה --
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 עטָאמארג --- .טנרָאװעג ךימ ,גנוגערפוא ןופ קידנרעו טיור שזא ,רע טָאה

 -רעביא .ןַײזטסוװאב ֹוצ רעטעברא םעד ןופ טירש רעטשרע רעד זיא

 ,ךאז עקיטכיוו א רעייז ריא טוט ,ןסיוו לסיב רעַײא רעטעברא יד קידנבעג

 רעיא סיוא טליפ ריא זא ,ןַײזטסוװואב ןטימ ,עביל טימ ןוא טוג סע טוט

 טגנערב טעברא רעַײא טימ זא ,טקנעדעג ,סאלק-רעטצברא ןראפ וויוכ

 ...טפנוקוצ רערעסעב א וצ רעטנעענ טָארט א ייז ריא

 טָא :קורדניײא ןקראטש א טכאמעג רימ ףא ןבָאה רעטרעוו סניקטָאנ

 רערעל א טעשָאּפ טינ ,סע טסייה ,ךיא ןיב ףכאז ףא ןקוק ףראד עמ יו

 רעטעברא ריפ ךיא --- ,םירעכָאב קילדנעצ א ראפ טפאשנסיוורוטאנ ןופ

 סיוא ליפ ךיא ,טעברא עקיטכיו א וט ךיא .טפנוקוצ רערעסעב א וצ

 ,!סאלק-רעטעברא ןראפ וויוכ ןַײמ

 ןוא טסבלעז ךיז ףא ןקוק ןעמונעג ןגיוא ערעדנא טימ רָאג בָאה ךיא

 לָאמאטימ רימ ןענַײז "סעצנאקירעמא; יד .לזיירק ןיא טעברא ןַײמ ףא

 עטנעָאנ ,םירייוואכ ןרָאװעג קירוצ ןענַייז רימ ,ןרָאװעג טנעָאנ ןוא ביל

 .יערעזדנוא ןרָאי עשרעדניק ,עקילָאמא יד ןיא יװ ,עכַיילג ןוא

 -ּפִא גנאל ףא ךימ טָאה סָאװ ,סניוזא סָאװטע ןעשעג זיא ןכיגניא רָאנ

 ,לזיירק םענופ ןוא רעליש יד םירייוואכ עניימ ןופ ןסירעג

 ןרעביא קירעדינ עליישטאפ רעד טימ ,זיא טנװָא ןא םענייא ןיא

 סָאד -- ענוגא יד ענורג עטעּפָאסראפ א רימ וצ ןפָאלעגניירא ,םענָאּפ

 עקידסעבאש ערעזדנוא ראפ רעמאק ריא ןעגנודראפ טָאה סָאװ ,לבייוו

 ;ןעשטּפעש ןעמונעג ,םעטָא ןָא ,ענעקָארשעגרעביא ןא ,ןוא -- ,?ןסאלק,

 -כאוו רעקסמראדנאשז רעד ,ווָאלאיוואז סָאװרָאנ רימ אב ןעוועג --

 ןוא ןסּפיר ףא ..,ךיז רע'ט ךַײא ףא טגערפעגכַאנ ךיז ט'רע ...רעטסימ

 יצ ,ןסיוו טלָאװעג ט'רע ןוא ..!יוא ...טעכיוא ןענייטשקע ןגנאל םעד ףא

 רעד ןוא ּפראק טנעדוטס רעד ,סע טסייה ןסאלק יד ןיא ,רעהא טינ ןעייג

 -דאנדָאּפ רעד ,ונ ..?םיא ןעמ טפור יװ ..רעכָאב רענעי ...רערעדנא

 | | | ...רענרָאז

 | ?ןיקטָאנ ---
 טגָאז ,רעוו ...ןפורעגנָא םיא רע טָאה עקאט יוזא ..,ןיקטָאנ !טָא ,טָא ---
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 .?ןָאטעג ריד אב ָאד ןעמ טָאה סָאװ ןוא ןעגנאגעג רעהא ריד וצ זיא ,רע
 ,סערָאצ עניימ וצ טינ רימ טלעפ רעמ ..ןבילבעג ךיא ןיב עטיוט א ,יוא
 -עג ?ריא טגָאז סָאװ ..ףעּפעשטוצ רימ וצ ךיז לָאז ראדנאשז רעד זא
 גנוצ יד רימ לָאז ,טַײז א ןָא ליומ סָאד ןלעטש רימ ךיז לָאז ?טלּפאלּפ
 -- !טנוה םעד ,טרָאװ ןייא שטָאכ טגָאזעג םיא בָאה'כ ביוא ,ןראדּפָא
 -גניי עמערָא רעהא ןענַײז ,ךיא גָאז ,ןעגנאגעג --- .ןרָאװשעג ענורג טָאה
 טנרעלעג ייז ןבָאה ןייטשקע ןידָאּפסָאג ןטימ ספיר ןידָאּפסָאג ןוא ,ךעל
 נָאז ,רעטַײװ ןוא ,,ייז טנרעלעג ,ךיא גָאז ,טסיזמוא .ןביײרש ןוא ןענעייל
 ןייק טינ ןעק ךיא ..,ויאדעיוו עינ טאדעיוו יא ויאנז עינ טאנז זיא ,ךיא
 ...ןיקטָאג ןייק ןופ טיג סייוו ןוא ּפראק

 ךיא בָאה -- !?טגערפעג טינ רע טָאה ,ךיז טנרעל'ס רעוו ןוא --
 | ,ןסיוו טלָאװעג

 םענייק לָאז ךיא ןוא ,לָאמאכָאנ ןעמוק ט'רע ,טגָאזעג ט'רע .ןיינ --
 -אק ןַײמ ךיא לעװ רעמ זא ,ןגָאז ןעמוקעג ךַײא ךיא ןיב ,.ןלייצרעד טינ
 קיטייג יוװ ,סעדייא ןַײמ זיא טָאג ןייא שטָאכ .ןבעג טינ ןסאלק ףא רעמ
 וצ ייוו ,רעדניק ךעלציּפ ַײרד טימ ענוגא רעטסיװ רעד --- רימ ןענַײז סע
 ראפ טלָאצעג רימ ט'ריא סָאװ ,שעדיוכ א לבור ַײרד יד -- ףרָאי ענַײמ
 ...רעמאק רעד

 סָאװ ,שינעּפאלקצראה סָאד ןוא ,טאהעג טָאה יז סָאװ ,קערש יד רָאנ
 ,ןבָאה טלָאװעג טינ רעמ ןָאילימ א ראפ יז טלָאװ ,טּפאלקעג ריא טָאה'ס

 בָאה --- ,ןעשעג טינ ךאז ןייק טעװ ךַײא .טינ עריומ ןייק טָאה --
 ,טקיוראב יז ךיא

 יָא ףיט ןוא ןעלסקא יד ףא עליישטאפ יד ןזָאלעגּפָארא טָאה ענורג
 ,רעקיא רעד ריא ראפ זיא סָאד זא ,ןעוועג קיטנָאק זיא'ס .טמעטָאעג

 -עג ךיא טלָאװ ,לכייס ןשרעבַײװ ןַײמ ףא ךיז טגייל סע קילדעוו --
 טכאד ,ןיקטָאנ ...םיא ןעמ טפור יװ ,רערעדנא רעד ןוא ּפראק זא ,טגָאז
 עטקיוראב א ,יז טָאה --- ,טָאטש ןופ ןרָאפּפָא עקשטעלַײװ א ףא ןלָאז ,ךיז
 פימוצ סעּפע -- ,ןטַײל ןגעוו ןגרָאז ןעמונעג ,לריוג םענעגייא ריא ראפ
 ןגעוו ליפיוזא טינ .,,יײז ןגעוו טגערפעגרעדנאנאפ ראדנאשז רעד ךיז טָאה
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 טסייוו ערעילָאכ יד שטָאכ .ייז ןגעוו יו ,רערעל ערעדנא יד ןוא ךייא
 אב לָאמנייק רָאג ךָאד ןענייז ייז זא ..ןבָאה ייז ןופ ליוו רע סָאװ ,םיא
 ..ןעוועג טינ בוטש ןיא רימ

 טרָאװ א ןרעה ריא ןופ ט'רע גנאל יװ ,רע טקנערק גנאל יוזא רָאנ
 .ייז ןגעוו

 ןלָאז רעדניק ענַײמ ַײוועלאה .רעדניק עשיטִייל ,ךיא גָאז ,עלא ---

 יד ןיא לָאמנייק ייז ךיא בָאה ,ךיא גָאז ,ןיילא ..ןַײז טינ ערעגרע ןייק

 ךָאד זיא ,ייז ןופ טלאה ןשטנעמ טָאטש א זא רָאנ ,ןעזעגנָא טינ ןגיוא

 -עיוו יא ויאנז עינ טאנז זיא רעטַײװ ןוא ...סָאװראפ ןאראפ עמאטסאנימ
 ...ויאדעיוו עינ טאד

 ךיא יוװ ,ךיז רעטניה ריט יד ןכאמראפ וצ ןזיוואב םיוק טָאה ענורג
 .ןעניקטָאנ וצ ןפָאלעגקעװא ןיוש ןיב

 :טגָאזעג ןוא םענָאּפ טערומכעגנָא ןא טימ טרעהעגסיוא ךימ טָאה רע

 ,טגָאזעג ךַײא ךָאד בָאה ךיא ...ןטכיר טפראדעג ףורעד ךיז טָאה עמ ---

 א סלא טכארטאב ךיוא טרעוו עטָאמארג עטעשָאּפ רעטעברא ןענרעל זא

 .רעטיה-גנונעדרָא עביל ערעזדנוא ןופ ןכערבראפ רעשיטילָאּפ

 :ןבעגעגוצ ןוא רעמיצ ןרעביא ןעגנאגעגכרוד לָאמ עכעלטע זיא רע
 סעּפע ןטרָאד טָאה לבַײװ ןקָארשעגרעביא סָאד זא ,עריומ בָאה ךיא --

 טעװ לזַײרק רעזדנוא ןיא טעברא יד ,ןַײז טינ לָאז'ס יו .טרעדיױלּפעגנָא

 ,סיוא טינ טכאמ'ס רָאנ ..ןלעטשּפָא טַײצ רעסיוועג א ףא ןעמוקסיוא

 א ,רע טָאה -- !ןלעטשראפ טינ זדנוא יז ןלעו רעטעברא םוצ געוו םעד

 ךיז טלאה לַײװרעד --- .ןבעגעגוצ קידסענָאשקא ,ּפָאק םעד קידנבעג בייה

 ערעזדנוא ןעַײנאב ןענָאק ןלעװ רימ ןעוו ,רימ ןופ ןטַײװנופ עלעסיב א

 .ןסיוו ןזָאל ךַײא ךיא לעוװ ,םידומיל
 טציא זיב לָאמנײק .ץראה רעווש א טימ ןעניקטָאנ ןופ סיורא ןיב ךיא

 -- םירייוואכ ענַײמ רימ ןענַײז סע רעַײט יװ ,טליפעג טינ יוזא ךיא בָאה

 .ןלעפ רימ טעוו לזַײרק ןיא טעברא יד קראטש יװ ןוא רעליש יד
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 לסעג-םעליוסעב ןופ ןעכטערג

 ןסייהעג ,דעמאלעמ א ןעוועג זיא עטאט רי

 רעציק ןופ .קָאכצי-עילע רע טָאה

 יד .דעמאלעמ רעד קָאכציפ -- ןגעו

 יד עיסענג ,עקרעכאמלטייש א -- עמאמ

 א ןעוועג זיא ןיילא יז .עקרעכאמנקיראּפ

 ,קינּפורק לצנירּפש --- ,לצנירּפש ןטייהעג טָאה ןוא עקרעכאמנסָאריּפאּפ

 ָאצּפאק א -- עילימאפ א ןוא עיזעָאּפ רוּפש ןטסדנימ םעד ןָא ןעמָאנ א

 "אלק רעד ןיא עטנוואהאב ,סעקינרעטסקע ןשיווצ רָאנ .עקידעכָאװ-שינ

 "טערג -- ןעכטערג ןעמָאנ ןרעטנוא ןטלָאגעג יז טָאה ,רוטארעטיל רעשיס

 ,לסעג-םעליוסעב ןופ ןעכ
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 -נוא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןעכטערג-לצנירּפש טימ טפאשטנאקאב ןַײמ
 ,ןדנעטשמוא עשיגארט רעט

 א -- לדגיה עקניזימ ןַײז טכאמעג ענעסאכ טָאה עירא רעטעפ ןַײמ
 רעגָאמ ןפא ןעַײלק ךאס א טימ ,לּפענק א יװ לזענ א טימ לדיימ לציּפ
 םעניילק ןפא רָאה עכעלטיױר עסקוק רעקיציּפש א טימ ןוא למענעּפ
 ןזיב ןסעזראפ ךיז רעשפע שינעטערעג אזא טלָאװ ןרעדנא ןא אב .לּפעק
 עטרעגעלראפ ןייק זיא עירא רעטעפ םאב רעבָא ,ןַײרא ּפָאצ ןעיורג
 -לעוו טימ ,טפאשעירעב רעקיבלעז רעד טימ .ןעוועג ךעייש טינ עריוכס
 אוו א ץערָאּפ א אב ןפוקּפָא ,ןעמוזעמ עקעּפָאק א ןָא ,טגעלפ רע רעכ
 ןַײז ראפ טלדנאהעגנַײא ,ןאדאנ עקעּפָאק א ןָא ,רע טָאה -- ,ןרָאק ןָאג
 -ברעק טנזיוט טימ טעוװ ריא ,, סָאװ ,ןאמ קיטש א רעטכָאט רענעטָארעג
 ,"ןבייהפוא טינ ןכלעזא ןעמוזעמ ךעל

 זא --- ,סמעַיקעוװיײכ עטסָארּפ -- ,םינָאטוכעמ יד ןזַײװאב וצ יידעק
 רעבָא ,רעטגָאזעגוצ רעד זא ןוא ןעמעוו-יבא טימ טינ ןָאט וצ ָאד ןבָאה ייז
 -ראדוסָאג ןיא יװ רעלעיאר, םיא אב זיא ןאדאנ רעטקעליסעג טינ ךָאנ
 -אראט סיורג טימ ענעסאכ יד טעװארּפעג רע טָאה --- ,"קנאב ענעווטס
 -אבעלאב עטסנַײּפ יד עקפאד ןוא ךאס א ןטעבראפ רע טָאה טסעג :םאר
 ייז ןופ רענייק טעוו ,עכמיס יד ןעניישאב ןלעוו ייז סָאװ רעסיוא סָאװ ,םיט
 רעד טָאה רעמזעלק .ןפראוו טינ קנאשעגעשָארד לברעק א ןופ רעקינייוו
 ענעסאכ יד .טרָאס עוורעּפ --- ןכדאב א ,עטסעב יד ןדאלעגנייא רעטעפ
 -עגסיוא םעד ןיא רָאנ ,לביטש ןיילק ןגייא ןיא טינ טעװארּפעג רע טָאה
 ,טַײצַײנ לכימ-םעלָאש ריווג ןלעדייא םענופ זיוה ןקידסעווכאר ןטגרָאב
 טָאה םינָאטוכעמ יד ראפ .ןבירעג ךיז טָאה רעטעפ רעד ןכלעוו םורא
 .ווערָאק ןטנעָאנ א רָאג ראפ ריווג םעד ןבעגעגנָא רע

 ןטימ עילעּפאק ענעביוהעג יד ,טסעג ענַײּפ יד ,בוטש עשידיגענ יד
 עטסָארּפ --- םינָאטוכעמ יד אב ןפורעגסיורא עקאט ןבָאה ןכדאב ןטמיראב
 ןלעיױּפ טנָאקעג טינ ךיז אב ןבָאה ייז זא ,ַײשּפָא ליפיוזא --- סעקינווושיי

 ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא'ס זיב ,ןאדאנ םעד ןקעליס ןגעוו דייר א ןכאמ וצ |
 ,ןעמעלא
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 ןכדאב רעד םעניורג ןעוו ,ערעשטעוו-עפוכ רעד ןופ ןערב ןטכער ןיא
 -אק יד ןוא ןעמארג ענייפ טימ םעליוא םעד ןעוועג ךעיימאסעמ טָאה
 ןביוהעג טָאה'ס שזא ,סכעליײרפ א טימ ןשמארג יד טיילגאב טָאה טילעפ
 ןוא טייקיטסול רעטספעה ןופ טנעמָאמ ןקיזָאד םעד ןיא טָא --- ,טרָא ןופ
 םעד ןטינשעגכרוד יירשעגסיוא-קעטייוו רעקיכליה א טָאה טײקידרעפָאה
 | ' | ;למוט-ענעסאכ ןצנאג

 .!טרעטאּפעג רימ דיילק עדמערפ א ףעשעג רימ זיא ךָארב א ,יוא ---
 שטיווק א טימ ;זדלאה ןיא ןעמעניורג ןקעטש ןבילבעג זיא םארג רעד |

 -קֶא רעטסכעה רעד ףא סכעליירמ סָאד טקאהעגּפָא עלעדיפ סָאד טָאה
 רעד ןלערט עריא ןסירעגרעביא פילכ א טימ טָאה עטיילפ יד :עוואט
 ןָאטעג םורב א טָאה סאב רעד ןוא ,ןָאטעג ץרעקולש א טָאה טענראלק
 רעק א ךיז ןבָאה ןקילב סנעמעלא .ןרָאװעג ליטש זיא עילעּפאק עצנאג יד
 .ןעמוקעג זיא יירשעג רעטלפייווצראפ רעד ןענאוונופ ,ןיהא ןָאטעג

 יד ןיא ,ןעכטערג סעטעג ןופ םענָאּפ סָאד טָאה יצ ,טינ סייוו ךיא
 ליפיוזא טקירדעגסױא ,ןבעל ץ"וק ריא ןופ ןטנעמָאמ ששיגארט עמאס
 -אטאק רעד ןופ טונימ רעטשרע רעד ןיא ,טָאה סע לפיוו ,ןַײּפ ןוא ןדייל
 ,לצנירּפש-ןעכטערג ןופ םענָאּפ סָאד טקירדעגסיוא ,עפָארטס

 זיא עידעגארט עכלעוו ,ןטסעמסיוא סעמעעב סע ןָאק רע ,םערָאװ
 ,לטעטש ןשישטַײד םעניילק םענופ טנעכטערג רעווואנ רעד יצ :רעפיט
 ,טסואפ ןטבילעג ריא ךרוד טריניור ןבעל גנוי ריא ןענופעג טָאה יז ןעוו
 ,דיילק ריא ןעזרעד טָאה יז ןעוו ,לסעג-םעליוסעב ןופ סגעכטערג רעדָא
 -ליג רעטעפ רעד ךרוד טריניור --- סנעילעג א --- ךיילק ןגייא ריא טינ
 ..?ןשקָאל טימ ךיוי רענעד

 --טנעה ענעמייל יד טימ שקרעוראס יד -- ענוגא יד עגורג טלָאװ
 סע טלָאװ ,לבצנאמ א אב ןזיוה יד ךיוי טימ ןטָאגראפ ןעוועג ןרעגמוא
 אב טפור סע יו ,רעטכעלעג ןכעליירפ א זיולּכ םעליוא םאב ןפורעגסיורא
 ךָאנ ךיז טגָאי סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ ןעזנָא סָאד רעטכעלעג א סיורא זדנוא
 א יו ,ןעעז ריִמ סייב ,ךיז ןכאלעצ רימ יו ,טניוו ןופ ןבירטעג ,טוה ןַײז
 רימ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןכאל רימ יו ,טלאפ ןוא סיוא ךיז טשטילג שטנעמ
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 ןברָאק רעד ןעוו רעֹבָא .עגאל רעשימָאק א ןיא ןרעדנא םעד ןעעזרעד
 ריא ןופ גנילירפ ןטעצעביז םעד טשרע טלייצ עפָארטסאטאק רעד ןופ
 ,ןעלסקא עטקַאטעג ףא ןלאפ סָאװ ,ּפעצ עדנַאלב ייווצ טגָאמראפ ןוא ןבעל
 ,עטראצ ,ךעלקעב עקכוּפ ףא ןטָאש א ןפראוו סָאװ ,סעִיװ עגנאל רָאּפ א ןוא
 - ןוא סענָאמכאר ןופ ןרעוו טרירעג טינ ןעמ ןָאק יװ --- ,ןסָאקירבא יד יוװ
 !?םיא וצ ליפעגטימ

 ןופ זָאנ רענעלָארדעג א טימ דיי א -- ןכדאב רעד םעניורג עליפא
 -טסיירט ןטמארגעג א טימ ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,ןרילָאק-ןגיובנגער עלא
 :רענעטילעג רעד ראפ טרָאװ

 ןייק ,עלילָאכ ,זיא'ס ;טסע ןוא רעטַײװ טקנירט ,טסעג עביל ,טאש ---
 טָאה ענוגא יד ענורג ;ןעז טינ סרעגרע ןייק ןעמ לָאז ,ןעשעג טינ זייב
 ךיוי רענעדליג טימ לדיילק סָאד ןסָאגאב לדיימ א ראיוט-סאפעי א אב
 ,ראנ ןייק טינ ,ןבעל-עלוסב ,ךָאד טסיב וד רָאנ :ךיוב םענעצנאג ןרעביא
 לזאמ ,ןבעל ךעלקילג א ןבעג ריד טעװ טָאג ;ראצ ןייק טינ עשז בָאה ָאט
 טסאּפ סע יװ ,ריווג א ןאמ א ראפ עכַאראמ עטוג א ןוא עכָאלצאה ןוא
 רעמזעלק ,ןיימָא ראמיונעוו ,ןייש ןוא וטסיב גולק לַײװ ;ריד ראפ ךיז
 | ,!ליּפשוצ םענייפ א ליפעג טימ טגנאלרעד

 יּפָא ךיז טרָא ןפא ךַײלג -- טנאלאט סמעניורג ראפ סעלַײּפסיה טימ
 ייוא רעד ךיז טָאה -- ,שינעעשעג רעדעי ףא ןעמארג ענַײּפ טימ ןפור
 -עפוכ רענעסירעגרעביא רעד ראפ טיטעּפא טימ ןעמונעג רעדיוו םעל
 קירוצ זיא'ס ןוא ,טליּפשעגפוא רעדיוװ טָאה עילעּפאק יד ,ערעשטעוו
 .ןעשעג טינ ָאד טלָאװ עידעגארט םוש ןייק יוװ ,ךעליירפ-קיטסול ןרָאװעג
 ןייק טָאה ,קילגמוא םעד ןיא עקידלוש יד ,עקרעווראס יד ענורג עליפא
 דיילק סלצנירּפש ןופ קידנעלסײרטּפָא .טכאמעג טינ ןופרעד ןזעוו סיורג
 עכעלטע טימ ךיז קידנרעפטנעראפ ךיג ןוא ןשקָאל יד טימ ךיוי יד
 ,טסעג ענעביוהעג יד ןענידאב ןפָאלעגקעװא רעטַײװ יז זיא ,רעטרעוו !

 וצ ךיז טימאב ןוא ןעלצנירּפש ןבעל ןבילבעג ןיב רענייא ךיא זיולב
 ,טנָאקעג בָאה ךיא רָאנ יו ,יז ןטסיירט

 .ןאראפ ,ןופרעד ןסעפוא טינ ץראה סָאד ךיז יז לָאז ,טשינרָאג זיא'ס
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 טבַײלב סע זא ,ןקעלפ עטסגרע יד סיורא טמענ סָאװ ,טיײקיסילפ אזא
 יז טעװ ,ןעגנערב ןגרָאמ ריא סע לעװ ךיא .טינ ןעמיס ןייק עליפא
 .ןעז ןיילא

 -עג טינ טָאה יז ,דייר ענַײמ ןופ ןעוועג טסיירטעג טינ זיא ןעכטעדג
 ,דָאס ןטקעלּפטנא ןרעגמוא םעד ראפ דנאש יד ,ןַיז טסיירטעג טנָאק
 -רָאפ רעד ראפ ליורג רעד ,סנעילעג א ,סריא טינ זיא דיילק סָאד זא
 ןופ ןרעמיטנגייא רעד ,עטרעוװאכ רעד טימ שינעגעגאב רעקידנעייטש
 -עגּפָא ךיז ךעלטַײד ןבָאה טַײקנרָאלראפ ןוא טייקטשימעצ ,דיילק םעד
 ,למענעּפ טראצ ריא ףא טלגיּפש

 -גיפ ץיּפש יד טימ ןביוהעגרעטנוא סָאװטע דיילק םענופ טנרָאפ םעד
 םוצ טדימשעגוצ יוװ ןגיוא יד ןוא טזָאלעגּפָארא קירעדינ לּפעק סָאד ,רעג
 -טערג זיא --- ,דיילק-װעטמָאי סעטרעוואכ ריא --- ,דיילק ןפא קעלפ ןסאנ
 שטָאכ --- ,גנולפייווצראפ ןוא ץרעמש ןופ גנורעּפרעקראפ יד ןעוועג ןעכ
 | ,דליב א ריא ןופ לָאמ ןוא םענ

 טרירעג טנַאקעג ךיוא טָאה ,סנַיײמ יו טלא יוזא לָאמ ייווצ ,ץראה א
 | ,קילבנָא ריא ןופ ןרעוו

 -יסילפ ןיימ טימ ןשאווסיוא ןכָאנ .טשינרָאג זיא'ס ,ךַײא גָאז ךיא ---
 .ןעוועג זיא קעלפ רעד ּוװ ,ןזַײװנָא ןענָאק טינ ןיילא ריא טעװ טַײק
 | ...ןעז ןיוש ט'ריא

 סע עכלעוו ףא ,ןגיוא עיולב עריא רימ וצ ןביוהעגפוא טָאה ןעכטערג
 .רערט ענעטלאהעגקירוצ א טרעטיצעג טָאה

 ..ךייא ןעקנאדוצּפָא יו ןסיוו טינ לעוו'כ ?עקאט ,ןיינ ---
 בָאה ךיא ,ריא ןופ ןטָארטעגּפָא טינ טנװָא ןצנאג םעד ןיוש ןיב ךיא

 רעכיג סָאװ לָאז יז זא ,יז ןכאמ ךעליירפ טימאב סעכיוק עלא טימ ךיז
 .עפָארטסאטאק רעסיורג רעד ןָא ןסעגראפ

 -קירוצ יד ןוא דיילק ןפא ךיוי ענעדליג יד ןעוו ,טכאנ רעבלאה ךָאנ
 ,ןעוועג טנקירטעגסיוא ןיוש ןענַײז ןגיוא עריא ןיא ןרערט ענעטלאהעג
 יד ןוא ןעגנאגעגרעדנאנאפ ןיוש ךיז זיא םעליוא רערעטלע רעד ןעוו
 -ראפ רעד אב ןטעבעג ךיא בָאה ,ץנאט םוצ טזָאלעג ךיז טָאה טנגוי
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 ריא ןעװ ןוא ,רימ טימ ןצנאט ןייג ךיוא לָאז יז ,ןעכטערג רעטלפייווצ
 טָאה ןעגאוונופ ,טסייוו טָאג ןייא סָאװ ,רעגניפ עטקָאטעג יד טימ לטנעה
 "אלעמ ןעמערָא ןא ,עקרעכאמנסָאריּפאּפ א אב ןעמונעג סניוזא רָאג ךיז
 ףא ןגעלעג ךעליורטוצ זיא לטנעה סָאד טָא ןעוו --- ,רעטכָאט א סדעמ
 רעוו -- ,סלאוו א ןיא ןגָארטעג טכַײל ךיז ןבָאה רימ ןוא לסקא ןַײמ
  ?ןעוועג ךַײלג ןאד רימ וצ זיא

 ךיז ןבָאה רענעה עטלא ןוא עגנוי ןעוו ,ָאש רעקיגָאטראפ רעד ןיא
 ןופ שינעגעגאב יד ןנָאזנָא רעקיכליה טעוװ רעוװ ,ךיז ןשיווצ טסיילפעג
 -אב ךיא בָאה --- ,גָאט ןקידנעמוקנָא ןטימ טכאנ רעקידנעייגקעווא רעד
 | ,םייהא ןעכטערג-לצנירּפש טיילג

 יומלרעּפ רעד יװ ,סאלב ןוא טראצ ןעוועג טציא זיא למענעּפ ריא
 סָאװ ,לדנקלָאװ סָאד יװ ,ןטָאש א .ּפעק ערעזדנוא רעביא למיח רענרעט
 ןטאלג םעניילק ריא ףא ןגעלעג זיא ,ןגעקטנא זדנוא טבעוושעג טָאה
 א ןיא ןעועג טגיילעגנעמאווצ ןענַײז ןפיל שכעלבלופ עריא ;ןרעטש
 :י .עסאמירג רעקידנדיַיײל

 יד ןעוו ,למוט-ענעסאכ םעד ךָאנ ןיוש ,ןעניגאב ןליטש םעניא ,טציא
 עפָארטסאטאק יד טָאה ,רעטגעענ ץלא ןרָאװעג זיא ןבשזעכ ןופ ַָאש
 ,ליורג ןצנאג ריא ןיא ןגיוא עריא ראפ טבעלעגפוא רעדיוו

 ךיז טָאה סע ...ריא וצ ךיילטימ ןופ ןעגנאגעגסיוא זיא ץראה ןַײמ
 -- טלעװ רעד ןופ רעדיילק עלא זא ,ריא ןגָאז ,ןדייר טלָאװעג רימ
 לכיימש ןייא טימ ךיײלגראפ ןיא טשינרָאג ןענַיז -- ענעילעג ןוא ענעגייא
 -ניג םענגייר ןופ ןַײז עליפא סע געמ ,ךיוי ענעדליג ןייא ןייק זא ;ןריא
 ,קעלפ םוש ןייק וא ןגיוא ענייש עריא ןכאמ טכַײּפ טינ ףראד ,דלָאג
 עצנאג יד זא ;ןרעטש ןקיטכיל ריא ןעלקנוטראפ טינ רָאט ראצ םוש ןייק
 ראפ רָאנ זיא ןדיירפ עריא עלא טימ ןוא רעדיילק עריא עלא טימ טלעוו
 א ןיא סָאװ-עלאמ ..טלָאװעג בָאה ךיא ..זדנוא ראפ ,רימ ראפ ,ריא
 -נצעביז רעקידנעילב א ןגָאז ץלא ךיז טליוו סע גָאטראפ-גנילירפ ןליטש
 קירָאינצכא רעַײא ןעגנאפעג עטשרע יד טָאה סָאװ ,ןעכטערג רעקירָאי
 א ןופ טַײקטסײרד ןוא טומ רָאי ןצכא וצ ןעמ טמענ ּוװ רעבָא !ץראה
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 ןילב בָאה ךיא ..טגָאזעג טשינרָאג בָאה'כ -- ןוא ?לבצנאמ ןטינעג
 טפראדעג רעטרעװ ןָא טָאה סָאד .לטנעה ןיילק ריא טקירדעג קידנגייוװש
 . ךיא וא ,ןסיוו ריא ןזָאל ,טומ ריא ןבעגוצ ,ליפ ךיא סָאװ ,ץלא ןגָאז ריא
 טשרע ...ראצ ןסיורג ריא ןופ טנעמָאמ םעניא ריא טימ ןצנאגניא ןיב
 קידגטלאה ,ךיז ןענעגעזעג םאב ,לביטש סנטאט ריא ןופ לקענאג ןבעל
 רעזָאלּפָאלש רעד ןופ עטלאק -- ,ךעלטנעה שדייב עריא טנאה ןַײמ ןיא
 רעד טימ ךיא בָאה -- ,עידעגארט רעטכנעלעגרעביא רעד ןופ ןוא טכאנ
 ןוא ןטבילראפ "םענירג, א ןופ טַײקטסיײרד רעטלפייווצראפ רעצנאג
 טינ רעדיל ןייק לָאמניײק טָאה סָאװ ,טעָאּפ א ןופ גנורעטסייגאב רעד טימ

 ;ןפורעגסיוא ץראה טימ -- ,ןבירשעג
 לעװ ךיא ..,לצנירּפש ןסייה טלָאז ריא ,טיג ליוו ךיא .,,לצנירּפש ---

 ..?ןסעצנירּפ ןיימ ,?צנירפ ןַיימ ,לצנירּפ :ןפור ךייא
 ,גנוריווראפ ןוא טייקדימ ןופ קורדסיוא ןא --- לכיימש רעסאלב א

 -ןוז א יװ ,זיא ןוא ןסעצנירפ ןַײמ ןופ ןפיל יד ףא ןזיוואב ךיז טָאה
 ,ןדנווושראפ קירוצ ךַײלג ,טגקלָאװ רעטניה לארטש

 טרעטשעג רימ טָאה טייקטסיירד-טינ עכעלטנגוי ןיימ רָאנ שקאט
 -אכ ךיז בָאה ךיא .למענעּפ סאלב יויא ןשוקסיוא ןוא ךיז וצ יז ןקירדוצ
 טימ טקעמשעג ןבָאה סָאװ ,רענניפ עטלאק עריא ןשוק טימ טנגונ
 | ,..קאבאט

 ,טנאה ןַײמ ןופ לטנעה ריא ןגיוצעגסיורא םאזננאל טָאה לצנירּפ ןַײמ
 -סיורא ףא טַײקיסילפ יד רימ ןעגנערב ןסעגראפ טינ ריא טשוו ---

 ..ךיײא טעב ךיא ,רעִירפ סָאװ ,טנַײח רימ סע טגנערכ ..?ןקעלפ יז ןעמענ
 -זימ ןיא טלטיוראפ סָאװטע קירוצ טונימ עכעלטע טימ ,?מיח רעד

 -טעּפש א ףא גָאזנָא ןא -- טיור"רעטנוצ טרעקאלפעג טציא טָאה ,ךער
 ןגעלעג ץלא ךָאנ ןענַײז ןסאג יד .נָאט ןסייה טכירעגמוא ןקידגנילירפ
 -ָארא םעד רעדעס ןופ ןגָארטרעד טָאה לטניוו טכייל א ,טסוּפ ןוא ?יטש
 ,ןעגנוילב-גנילירפ עטשרע ןופ טאמ

 רעקיטַײזנגעק רעד ןיא טזַײרּטשעג ךיא כָאה טירט עטכַײל טימ
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 -טנא ןוז רעקידנעייגפוא רעד ןעגנאגעג ןיב ךיא .םייה ןַײמ ןופ גנוטכיר
 | ...ןעגנוזעג טָאה רימ ןיא ץלא .ןעגנוזעג ןוא ןגעק

 טָאה ,טכארבעג גָאט ןקיבלעז םעד ריא בָאה ךיא סָאװ ,טייקיסילפ יד
 -ראפ ךָאנ טָאה סע ,טרעקראפ .ןשאוועגסיוא טינ דיילק ןופ קעלפ םעד
 טָאה דיילק סָאד .גנולפייווצראפ סלצנירּפ יא ,קעלפ םעד יא טרעסערג
 טָאה סע זא ,יוזא ןעזעגסיוא ,טַײקיסילפ רעד טימ ןקינייר ןכָאנ ,טציא
 ,עטרעוואכ ריא ראפ טימרעד ךיז ןזַײװ ןגעוו ןַײז טנָאקעג טינ דייר ןייק
 ,דיילק םענופ ןרעמיטנגייא רעד

 'סענאה-לאב-רעיימ ןופ טלעג ןענעוונאג טציא ןָאק ךיא ןעוו .ָא
 ןפיוק ןוא ,ןרָאי עשלגנַיי יד ןיא ןָאט סע געלפ ךיא יו ,עקשוּפ-עקָאדצ
 טלעג ןטעװנאגעג ןראפ געלפ ךיא יװ ,דיילק ַײנ א לצנירּפ ןיימ ראפ
 | : !ןביוט ןפיוק ןאד

 רעבָא ,ןבעג טנָאקעג טינ ןסעצנירּפ ןַײמ ךיא בָאה דיילק ַײנ ןייק
 -עג ןַײמ .לציּפ ןטצעל םוצ זיב ןבעגעגקעווא ריא ךיא בָאה ץראה ןַײמ
 -נצכא עצנאג ןַײמ ןוא ןסיוװ ןַײמ ,טַײקנבעגעגרעביא ןַיײמ ,טפאשיירט
 .ןעכטערג ןַײמ ןופ סיפ יד וצ טגיילעג ךיא בָאה שינעטנעק עקירָאי

 ןיא לווירב שידִיי א ןבַײרשנָא טנָאקעג םיוק טָאה לצנירּפ סָאװ ,סָאד
 עכלעוו ,רוטארעטיל עקיצנייא יד --- ןענאמָאר-טרעפייז-רעמָאש ןופ ליטס
 ןענרעל יז לעװ ךיא :טראעג טינ עקפאד ךימ טָאה -- ,טנעיילעג טָאה יז
 ..!"ךיז וצ ןבייהפוא; יז לעװ ךיא ,ןעלקיווטנא יז לעוו ךיא

 -קעווא ךיא בָאה געט עצנאג עקידסעבאש ןוא טכענ עבלאה עקידעכַאװ
 ,שיסור ןביירש ןוא ןענעייל יז טנרעלעג ,ןעכטערג ןַײמ ,ריא ןבעגעג
 אב ,לָאמטּפָא ,טנאה ןיא ןעפ א טימ ןענעכער ןופ ץנוק יד ריא ןזיוועג
 טינ יז לָאז קינזיצקא רעד -- ,לרעמעק ןטשרעטניה ןיא טעברא ריא
 ןענַײז ךעלסעריּפאּפ יד ןעוו -- ,ןסָאריּפאּפ "עפיירט, ןּפָאטש אב ןּפאכ
 טנעיילעגרָאפ ריא ךיא בָאה ,רעגניפ עקנילפ עריא ןופ ןגיולפעג לענש
 ןוא סוָאצלָאק ריא ראפ טרימאלקעד סָאטאּפ סיורג טימ ,ןאמָאר א
 ןא ןופ טלאהניא םעד ריא טלייצרעדרעביא רעדָא רעדיל סווָאסארקענ
 ןא .לאנרושז א ןיא לקיטרא ןטנאסערעטניא ןטנעיילעגכרוד טשרָאקָא
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 עטַײװ ןגעו ןסעומש עקיצונ ריא טימ טריפעג ךיא בָאה לָאמשרעדנא
 רעד ןיא ןעיורפ ןגעוו ,סעצלָאװָאדָאראנ יד ןגעוו ,רעדנעל עדמערפ ןוא
 ןיילא ךיא עכלעוו ןגעוו ,ןכאז --- גנוגעוואב רערענַאיצוילַאװער רעשיסור
 םענעזעוועג םעד ,רערעל ןַײמ ןופ טסּוװרעד ךיז גנאל טינ טשרע בָאה
 "עג רעד ןסיװ ןיימ ןבעגוצרעביא ךיז טלַײעג ןוא ,ּפראק טנעדוטס
 ,ץראה ןַײמ ןופ רעטביל

 ןַײמ ריא ןבעגרעביא ,יז ןעלקיווטנא טלָאװעג יוזא ךיז טָאה רימ
 ןוא ןעיידיא ערענָאיצילָאװער יד טימ יז ןקעטשנָא ,ןסיוו לסיב ץנאג
 ,טרָאװ ןייא טימ ,טּפָאטשעגנָא ךימ טָאה ּפראק עכלעוו טימ ,ןעגנומיטש
 | "!ךיז וצ יז ןבייהפוא,

 -עגסיורא טינ ןענרעל םוצ קעשייכ סיורג ןייק טָאה לצנירּפ רעבָא
 ענעזָאלעצ ןוא עשיטַײל יד ןגעוו ךעלכיכנרעל יד ןופ ךעלעסיימ יד ,ןזיוו
 ;ןשטנעמ םענעסקאוורעד א ראפ שיראנ וצ ראפ ןטלאהעג יז טָאה רעדניק
 ,ןרָאק דוּפ א טסָאקעג ןווָארָאדיס טָאה לפיוו ,םעד ןגעו סעניובשזעכ יד
 50 טימ לבור 4 ןוא לבור 22 טלָאצאב דוּפ קיצפופ ראפ טָאה רע ביוא
 עג דימ ךיג ןוא טריסערעטניא טינ יז ןכָאה ,קעז יד ראפ סעקעּפָאק
 -ארעטיל ראפ סערעטניא ריא ןעוועג זיא רעסערג ךאס ןייק טינ ,טכאמ
 .,ץביל א .גנוגעוואב רערענַאיצילַאװער רעד ןופ ןדלעה ראפ ןוא רוט
 ןיא ןוא ,העינעגרוט יו רעסעב רעמָאש טבַײרשאב ,טגָאזעג יז טָאה
 ,ןטשינרַאג עכלעזא זיולב ךיז ןשימ ,ןעוועג רעכיז יז זיא ,"ןכאז ענעי;
 -עעזראפ ,ןדיומ עסעִימ ןוא ּפראק טנעדוטס רענעבירטעגכרוד רעד יו
 | ,"סעיצאּפיצנאמ, עגיה יד ,ייז ךָאד טעז יז .ןשינ

 -ייוצ רעד ןופ רעסעִימ ענייא ,רָאה ענעריושעג טימ סרעּפמוילש --
 .ןכאז ענעי טימ ךיז יז ןעמענראפ ,ןקוק טינ ייז ףא ליוו רענייק .רעט
 | ..?ןָאט ייז ןלָאז ןעד סָאװ

 רָאנ ,עמערָא ןופ סעטכישעג טימ ןעוועג לופ זיא לּפעק דנָאלב ריא
 -רעטסאבעלא ןוא ךעלעּפיל עטָאר-ןשריק טימ ןעכדעמ ענייש-ךעלטעג;,
 סנָאמיז עשידלעה טבילראפ ךיז ןבָאה סע עכלעוו ןיא ,"סנרעטש עסייוו
 -יא ףא, טכאמעג ךעלקילג ייז ןבָאה ןוא ןרענָאילימ רענאקירעמא רעדָא
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 ןעד יז זיא ?קילג אזא ןפערט טינ ריא ןָאק סָאװראפ ,"גיווע ןוא רעמ
 ןַאפ טלאטשעג ןיא סנעכדעמ,, יד יװ ,דנעִיצנָא ןוא דנצייר יוזא טינ
 ?אדליטאמ רעדָא אדורטרעג -- "ןעלעגנע

 טייקנבעגעגרעביא ןַײמ ,טיײקמאזקרעמפוא ןַײמ ,טַײקטבילראפ ןַײמ
 שיטאבעלאב א ,ךיא סָאװ ,ןלעפעג ריא זיא'ס .ןרעג ןעמונעגנָא יז טָאה
 בָאה ריא בילוצ סָאװ ,טירט עריא ךָאנ סיוא ייג ,קינרעטסקע ןא ,דניק
 "נאמ עלא ןזָאלראפ ןוא סעינשיראב עטנאקאב עניימ עלא ןסעגראפ ךיא
 .ןעגנאגעגמוא רעירפ ןיב ךיא עכלעוו טימ ,סעיצאּפיצ

 רימ .ןביל .ךיז טזָאל ןעכטערג סָאװ .,ןעוועג קינייװ זיא רימ רעבָא
 -עג טינ ךיז טָאה סָאד דָארג ןוא ,ןַיז טבילעג ךיוא טלָאװעג ךיז טָאה !

 ףא ןעוועג ךעלנע טינ יוזא ךעלרעניא ןוא ךעלרעסיוא ןיב ךיא ...טליפ
 ןלאעדיא עריא -- ןפלָאדא ןוא ןכירנעה ןענאמָאר סרעמָאש ןופ ןדלעה יד
 !עטבילעג ןופ

 ןטנװָא ריא טימ ןציזּפָא טָאטשנָא :קיטקאט יד ןטיבעג ךיא בָאה ןאד
 טכענ ןעגנערבראפ ןוא ךעלכיבנרעל רעביא לרעמעק ןטשרעטניה ןיא
 עגנאל ףא יז ןעמענסיורא ןביֹוהעגנָא ךיא בָאה ןסעומש עקיצונ ןיא
 .ךַײט ןפא ךיז ןעלפיש ןקיטכאנבלאה ןוא ןריצאּפש עקיטנוװָא-טעּפש

 ריא טימ ךיא בָאה איאקסווָארעּפ עיפָאס ןוא ןאמפלעה עיסעה ןגעוו
 ןעגלָא ןגעו טדערעג ריש א ןָא ךיא בָאװ ראפרעד .טדערעג טינ רעמ
 -אקאנ, סוועינעגרוט ןופ ןענעלעה ןגעוו ,?ווירבָא; סװָאראשטנָאג ןופ
 ערעדנא ןוא ןעיסא ,ןענאיראמ ןגעוו ,אשאס סווָאסארקענ ןגעוו ,"עינונ
 ןביל וצ יוװ ,טסּוװעג ןבָאה סָאװ ,ןעיורפ עטראצ ,עלעבָאנ ,עכַײרטסַײג
 ...ףָאס ןזיב עטלייוורעדסיוא ערעייז טימ ןייג ןוא

 "עג עשירארעטיל ןגעװ יװ טינ ייז ןגעו ךיא בָאה טדערעג ןוא
 עקידעבעל ןגעוו יוװ ,שיילפ ןוא טולב ןופ ןשטנעמ ןגעוו יו רָאנ ,ןטלאטש
 ראפ טלָאמעג בָאה ךיֹא ...עיזעָאּפ ןופ טסַײג ןטימ עטכיוהאב ,ןעיורפ
 ,ןרעטקאראכ ערעייז טרעדלישעג ,ןעזסיוא ןכעלרעסיוא רעייז ןעכטערג
 ענָאװאק .רעמייהעג רעד טימ ץלא סָאד -- ןעגנולדנאה ערעייז טריזילאנא
 ..רימ וצ ןליפעג עכעלנע ןעכטערג ןיא ןקעוורעד וצ
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 יד יו ,רענעביוהרעד ןוא רענעש לָאמ טנזיוט טינ עביל אזא זיא ---

 ןופ סעילעמראק ןוא סעדורטרעג ענעריּפאּפ יד ןופ סעביל עראגלווו

 .ןעלצנירּפ אב טנָאמעג ךיא בָאה --- ?ןענאמָאר סרעמָאש

 ריא טייג עשז סָאװ ָאט ,קראטש יוזא ךַײא ןלעפעג ענעי ביוא ---

 ?רימ טימ םורא

 עניימ ןיא לאנאב ןוא שיראנ ןעגנולקעג טינ ןבָאה רעטרעװ סלצנירּפ

 ןייכ ןצנאג ןטימ ןעוועג טנייכאב רימ ראפ ןענַייז ייז ,טרעקראפ .ןרעיוא

 רעכיב יד ןופ ןעיורפ יד .וצ טכוזרעפייא ריא .דלושמוא רעשרעדניק ןֹופ

 ןוא דיירפ רעקידרעטיצ טימ ץראה קירָאינצכא ןַײמ טליפעגנָא טָאה

 | ,גנוקיצנא

 ..רימ וצ קיטליגכַײלג ןצנאגניא טינ זיא יז ,סע טסייה

 ןוא ,קאבאט טימ ןקעמש סָאװ ,ךעלטנעה עדייב עריא ןשוק םענ ךיא

 ;קילג ןוא דיירפ ןופ שזא ךיז ענילכראפ

 רענעש ךָאד טסיב וד !ןעכטערג עוויאנ ,עסיז ,עשיראנ ןיימ ,יוא --

 ןַײמ ,םוק ..ןענעלעה ןופ רעלעבָאנ ,ןעקנעלוא ןופ רעוויאנ ,ןעיסא ןופ

 ..!ןגעקטנא קילג רעזדנוא ןייג רימָאל ,לצנירּפ רעַײט

 :ּפָא ףיט טמעטָא ןוא טַײז ריא וצ טנאה ןַײמ וצ טקירד ןעכטערג
 ...טבאנ עגייש אראס --

 ןטנצכא םעד טשרע טלייצ ריא ןעוו ,טכענ-רעמוז עקידרעביוצ יד ,יוא

 סנייא ךיז טלפיש ריא רעדָא טריצאּפש ריא ןוא ןבעל רעַײא ןופ רעמוז

 ךעלעקלּוװאז עקידמאז .!טלעוו רעד ףא רעקיצנייא רעד טימ סנייא ףא

 יו ,ןגיוא ערעַײא ןיא סיוא טלמעד ןעעז ןריט יד ראפ ךעלקינטשמס טימ
 -ַארק ןוא רעזייה עמורק ,עלעסיימ-רעביוצ א ןופ ךעלסעג עשיטנאמָאר

 ןופ ץייר םעד ןעמוקאב ןעלגיר ערעװש ןוא ןריט ענרעזייא טימ ןעמ

 ךַײא ןענַאמרעד ןטכורפ עקידנרעװ ףַײר ןופ סעכייר עסיז ,םוטרעטלא

 שנעגנאהעגרעבירא ,רעמייב ןופ ןגיײװצ ...רעדנעל עשיטָאזקע עטַײװ ןָא

 ןרָאװא עקידנרעטיצ סנטָאש ערעייז טימ ןענעכייצ ,סענאקראּפ רעביא

 ענַאװעל רעלופ רעד ןופ ןַײש רעשירעראנּפָא רעד רעטנוא .,,דמאז ןפא

 ,רַאפסָאפ רערעטיש יוװ ,רעבליזקעווק רעקיסילפ יוװ ,ךַיײט רעד סיֹוא טעז
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 יז יו ,יירעקשוש א טימ ןגערב יד ןָא ךיז ןעקסעילּפ ךעלבלעוו יד
 ,טגיווראפ ןיילא ךיז רעדָא טמיורעגנַײא דָאס א ערעדנא יד ענייא ןטלָאװ

 ,ןסאג עקידנּפָאלש יד רעביא קידנגייוװש רימ ןריצאּפש עטמיורטראפ
 קידנסעגראפ ,ךַײט ןטפעשיקראפ ,ןליק ןרעביא ךיז ןעלפיש רימ רעדָא
 טקיורמואב ןוא טצייר טַײקטנעָאנ סנעכטערג .טלעוו רעד ןיא ץלא ןָא
 ןגאוו טעװ רעװ רעבָא ,טכענ עקידנטפוד ,עמעראוו עקיזָאד יד ןיא ךימ
 טיג לשיפ א ..?ענייר עלא ןופ רעטסנייר רעד טימ ןעמענאב ךיז יירפ
 ןוא ןטפולרעדניא עלאטרָאמעטלאס א טכאמ ,רעסאוו ןרעביא בייה א ךיז
 סיוא טַײרש --- ?!יוא; .ןַײרא רעסאוו ןיא עקסעילּפ א קירוצ ךיז טיג
 א ןבעגּפָא טינ ןעמ ןָאק .טנאה רעד ראפ ּפאכ א ךימ טיג ןוא ןעכטערג
 לפיש סָאד ךיז טָאה טָא ןוא ..!לטנעה ריא ןופ גנוריראב אזא ראפ ןבעל
 -ּפָארא קירעדינ יד רעדָא ,טַײז א ןָא ןָאטעג גייב ןקראטש א טכירעגמוא
 ץימש א ריא ןבָאה ךַײט גערב ןפא עברעוו א ןופ ןגייװצ ענעגנאהעג
 רימ וצ ףרָאװ א וויטקניטסניא ךיז טיג ןעכטערג .םענָאּפ ןרעביא ןָאטעג
 רע .טַײז ןַײמ וצ רעּפרעק ןסייה ,ןגנוי ריא טימ וצ ךיז טקירד ןּוא
 םעניא ןסָאלשעגנַײא ןאד זיא טלעוו עצנאג יד ?ךַײלג רימ וצ ןאד זיא
 : | !לפיש םעניילק

 וצ לסקא םייהא קירוצ רימ ןעייג גָאט ןוא טכאנ ןופ ץענערג ןפא
 ,ןטכָאלפעגרעביא רעגניפ עזעוורענ ,טנאה ןיא טנאה ,עקידנרעטיצ ,לסקא
 ןגעװ ,ןענאמָאר יד ןופ ןדלעה יד יװ ,עטרעטַײלעג ןוא עטריטלאזקע
 "עמ עקידנרירביוו ,עליטש א ...טלייצרעד סָאװרָאנ ריא בָאה ךיא עכלעוו
 וצ ןעוועג ןטלָאװ רעטרעוו .ןיילא ךיז ןופ זדנוא ןופ סיורא טגניז עידָאל
 ,ןליפעג ערעזדנוא ןקירדוצסיוא ףא קידנטיידאבמוא ןוא ךאווש

 עקיליװרעפּפָא ןוא עסייה יד ןופ ןעגנורעדליש עטריטלאזקע עניימ יצ
 ןוא ןריצאּפש עקידנאנעבלאז יד יצ ,סעיסא ןוא סענעלעה יד ןופ סעביל
 -אזוצ ןכאז עדייב רעדָא טכענ-רעמוז עקידנרעביוצ יד ןיא ךיז ןעלפיש
 -טנאה עסייה ענַימ ףא :ןצלעמש ןבױהעגנָא טָאה זַײא סָאד רָאנ --- ,ןעמ
 ,ןפורּפָא ןביוהעגנָא ןעכטערג ךיז טָאה ןשוק ,ןטייקכעלטרעצ ,ןקירד

 לָאמ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ שוכ ןטפראשראפ ןטימ
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 עביל א זיולב טליּפש ןעכטערג זא ,טליפעג רעבָא ךיא בָאה ,טבילראפ

 רימ וצ עביל עסעמע ןייק !רימ טימ טינ -- "ןכירנעה, טימ רָאג רעשפע

 ,ןקעוורעד ריא ןיא סע לעװ ךיא :סיוא טינ טכאמ'ס ,רעבָא .טינ יז טליפ

 ןיוש זיא ןעכטערג ..רעייפ ןקיליײה םעד ןדניצנָא ריא ןיא לע ךיא

 טעװ עקירעביא סָאד ןוא ,רימ וצ קיטליגכַײלג ןצנאגניא טינ טציא

 ענַײמ יװ ,עביל אזא -- עביל ענייר יד ,עקיטכירפוא יד -- ןעמוק ןיוש

 ןיוש זיא יז ףעמוק זומ יז .סענעלעה יו ,סעיסא יוװ ,עביל אזא ,ריא וצ

 ...ָאד בלאה
 סָאװ דרע יד טמעראוורעד ןוא טכיילאב ןוז עקידנעייגפוא יד יוװ

 ןַײמ טָאה יוזא ,רעמעראוו ןוא רעקיטכיל ץלא ןיירא גָאט ןיא רעטעּפש |

 עניימ רימ ראפ ןטכיולאב ןוא טמעראוורעד ןעלצנירּפש וצ ליפעג סייה

 ,רעמעראוו ןוא רעלעה ץלא רעטַײװ סָאװ געט עקידנעמוק ןוא עקיטציא

 ..ןבעל ןופ ףָאס ןזיב געוו ןקידנעמאזוצ רעזדנוא ךיז ראפ ןעזעג בָאה ךיא

 לעוו'כ !םישָאדאכ עכעלטע ענייא ךָאנ ,ןטראוווצ ןעכטערג רָאנ לָאז

 ןעמוקנָא ןוא טאטסעטא ןא ןעמוקאב לעוו'כ ,סענעמאזקע יד ןטלאהסיוא

 ,ָאד ןביילבראפ ךָאנ ךיא לעװ טַײצ רָאי א ,ןיינ ...טעטיסרעווינוא ןיא

 ןענידראפנָא לעווכ -- .,ןענָאק רָאנ לעוו'כ לפיוו ,ןקָארוא ןעמענָא לעװ
 טַײצ רעטשרע רעד ףא ןדייב זדנוא ראפ ןקעלק לָאז סע ,טלעג ךאס א

 רָאי םעד ראפ ..טָאטש-טעטיסרעוװװינוא רעד ןיא ןבעל רעזדנוא ןופ

 יז ןוא ,עיזאנמיג ןסאלק ריפ ףא ןעמאזקע םוצ ןטיירגוצ יז ךיא לעוו

 לעװ םורא ראי עכעלטע ןיא ...קייטּפא ןא ןיא ליײװרעד ןעמוקנָא טעוו

 ןיא ַאד ןצעזאב ךיז ןלעװ רימ ...רָאזיוװָארּפ --- יז ,רָאטקָאד ןקידנע ךיא

 ןשיווצ ןטעברא ןעמאזוצ ןוא טָאטש-קירבאפ א ןיא רעדָא טָאטש רעזדנוא

 ,ןייש ,ךעלרע ןא ןבעל ןלעוװ רימ ...רעטעברא ןשיװצ ,טַײקמערָא רעד
 | | ...ןבעל ןביוהרעד

 ,םייה רעזדנוא ןיא ,ָאד טינ ןצעזאב טינ ךיז ליוו ןעכטערג רעבָא

 עינשיראב *עטעבלובעג; עדעי ןוא "רעּפמולש רענעריושעג רעדעי; ּווװ

 ץומש טימ טָאטש-קירבאפ א ןיא ןוא ,זיא יז רעוװ טסייוו רעוו זא ,טניימ

 טימ ןוא ,ןעזעגנָא גונעג ךיז יז טָאה סעלאד .טינ ךיוא יז ליוו סעלאד ןוא
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  ,רענייש א ןיא ןצעזאב ךיז ןלָאז רימ זא ,ליוו יז ,טאז יז זיא סעקכאד

 טימ טָאטש א -- ,םערָאד ףא ץעגרע ,םאי גערב ןפא טָאטש רעכעליירפ

 טימ ,ןרעלאוואק עטנאגעלע טימ ,ןראוולוב טימ ,ןסאג ענייש ,עטיירב

 .רעכיב יד ןיא ךיז טביירשאב סע יוװ ,ןעיורפ עטדיילקעג ןייש

 .יםאי רענייש א ןאראפ זיא סעדָא ןיא זא ,טגָאז עמ ---

 .ןרערט זיב ךימ טריר טַײקוװיאנ סנעכטערג

 ןופ גערב ןפא טגיל סעדָא ףעכטערג ןַײמ ,ןאראפ ,ןאראפ --

 .םאי ןצראווש

 ?גערב עמאס ןפא ---

 .ייכערב עמאס ןפא ---

 ..יולב ןַיז ךָאד ףראד םאי א ?םאי רעצראווש א סעּפע סָאװ ---

 רעד טעוװ ,ןגיוא עיולב ענייד טימ ןקוק םיא ףא טסעוװ וד זא --

 ..ייולב ןרעוו םאי רעצראווש

 ָאטינ זיא סע יו; ענאמָאר יד ןיא סעּפע ךיז טביירש יװ ,רעבָא

 א ןָא עביל עגנוי א ןַייז טלָאמעג טינ ןָאק יוזא ,רענרעד ןָא זיור ןייק

 ."עידעגארט
 יד יװ ,ערעסערג ליפ א -- עידעגארט א טראוורעד טָאה ךימ ךיוא

 -עג סנעכטערג ףא ןשקָאל טימ ךיוי רענעדליג רעד ןופ עידעגארט

 ,דיילק םענעיל
 ןיא רענגעק ןייק טינ ןעוועג זיא עידעגארט רעד ןיא רעקידלוש רעד

 -טולב רעגנאלסעריוד א רעדָא רעטכילעג ןַיײמ ןופ ץראה םעד ראפ ףמאק

 -- ,סעידעגארט ןיא ךיז טרעדָאפ סע יװ ,עילימאפ רעזדנוא ןופ עניוס

 -וטס רענעזעוועג רעד ,רערעל ןוא טניירפ רעטסעב ןַײמ עקפאד רָאנ

 ,ּפראק טנעד
 טינ ןופרעד זיא עידעגארט יד רעבָא ,רעקידלוש רעקידלושמוא ןא

 .ןעוועג רענעלק

 טדער ,ּפראק טנעדוטס רענעזעוועג רעד ,רערעל רעטסיזמוא ןַיימ :

 ,סענעמאזקע יד וצ ןייג טינ רעמ לָאז ךיא זא ,ןַײא ךימ
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 -כרוד ךַײא טעװ עמ ןוא ,ןפרָאװעגכרוד ךַײא ןעמ טָאה לָאמ ייווצ ---
 ,לָאמ ןטירד א ןפראוו

 יו רעסעב סענעמאזקע יד וצ טיירגעגוצ טציא ןיב ךיא סָאװ ,סָאד
 ףניפ א טימ לריּפאּפ ןייא ,ּפראק טגָאז ,טינ ףערטאב ןייק טָאה ,רעירפ
 ןלעטשוצ טעװ יושזרוב רעשידִיי א סָאװ ,טַײז רעד ןופ ןלונ ייווצ ןוא
 ,טַײקטיײרגעגוצ סלדניז ןַײז ןופ זיײוװאב ןכעלכאז סלא רָאטקעריד םעד
 ,סענעמאזקע יד אב ןפניפ עניימ עלא ןגעוורעביא טעוו

 טָאה רע ןעוו ,רעלדנעה-דלאוו רעד ןייטשנַייפ ןָאטעג טָאה סָאװ --
 .ןטימ טעוװעג ךיז טָאה רע ?עיזאנמיג ןיא לדניז ןייז ןבעגניירא טלָאװעג
 -קצ יד ןטלאהסיוא טינ טעװ לדניז ןַײז זא ,סעיימ יירד ףא רָאטקעריד
 -- !טַײקטײרגעגוצ טסייה סָאד טָא ...טליּפשראפ טָאה ןוא --- סענעמאז
 ,קיכליה ךיז טכאלעצ ןוא ּפראק טקידנעראפ

 -יד םעד ןלעטשוצ .ןגָאלשרעד ןיב ךיא .טינ ךיז טכאל רימ רעבָא
 -טּפיוה יד ןופ רערעל יד ןלָאצאב ןוא ןזיײװאב עכעלכאז עכלעזא רָאטקער
 בָאה --- ,סענעמאזקע יד ראפ רימ טימ ןריטעּפערכרוד ראפ ןדנאטשנגעג
 עכעלכאז ןָא טאטסעטא ןא ןעמוקאב ףא ןוא ,טינ טַײקכעלגעמ ןייק ךיא
 ּפראק רָאנ .גנונעפָאה קינייװ ןאראפ זיא'ס זא ,ןיילא ךיא סייוו ,ןזיײװאב
 | ,סיוא ךימ טּכאל

 א ?ןטאטסעטא ערעייז ןבָאה ריא טפראד רָאיצראווש רעסָאװ וצ --
 -ייווצ א טימ לריּפאּפ םענַאיזאק א ןָא ןַײז ןעמ ןָאק שטנעמ רעטעדליבעג
 רעטשרע רעד ןיא ,טפאשנסיוורוטאנ קירעהעג יוװ טנרעל .רעלדָא ןקיּפעק
 ,עטכישעג טרידוטש ,עיגָאלַאיב --- טפאשנסיוורוטאנ ןופ דָאסעי םעד ייר
 -אלק עקיכארּפשדמערפ ןוא ערעזדנוא טנעייל ,עיפָאסָאליפ ,עיגָאלָאיצָאס
 ןוא ךאס א טנעייל ,רעקנעד ןוא רעקיטירק ערעזדנוא טגעייל ,רעקיס
 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רעטעדליבעג ןַײז טעװ ריא ןוא --- ,םעטסיס א טימ
 ,גנודליב רענַאיזאק ףא טאטסעטא ןא

 ,ןטלאהעג טינ ןּפראק ןופ ןבָאה "ןשטנעמ עשיטַײל,
 םענעדלָאג א ךיז ףא טָאה שטנעמ א !טסיליהינ א ,טשינרָאג א --

 ןָאט :שטנעמ א יװ ןבעל ןוא רעטקָאד ףא ןקידנע טנָאקעג גנירג ,ּפָאק
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 ,זיוצנארפ טימ ,ןאדאנ לבור טנזיוט ןעצ א טימ -- ךעדיש ןשיטַײל א
 זא ,ונ .רעסייק א ראפ ַײלָאקינ טינ רעבָא םיא טלעפעג ...ענאיּפ טימ
 א ראפ טינ םיא וטסלעפעג ,רעסייק א ראפ ַײלָאקינ טינ טלעפעג ריד
 רענעבירטעגכרוד א ַײז !ןָאװ לָאשָאּפ -- ,אטסױלאשזָאּפ ,זיא .רעטקָאד
 !שעדיױכ א לבור ףניפ ראפ ןקָארוא ףא םורא ףיול ןוא טנעדוטס

 עמאס ןוא טעטירָאטװא רעטסערג רעד ּפראק זיא רימ ראפ רָאנ
 -נעהּפָאמוא ןַײז ,ןיזפראש ןַײז ,טיײקסטוג עגולק ןַײז ,שטנעמ רעטנעָאנ
 ןרעדעי טימ ןוא רימ טימ ךיז טלייט רע ןכלעוו טימ ,ןסיוו ןַײז ,טַײקיג
 סָאד ןיוש .רעדורב א וצ יװ ,םיא וצ ןדנובעגוצ ךימ טָאה ,ןרעג יוזא
 עניימ ןיא טלעטשעגקעווא םיא טָאה ,רענעטילעג א זיא רע סָאװ ,ןיילא
 ןטימ טבעלעגנַײא ךיז ךיא בָאה ליפוצ רעבָא .לאטסעדעיּפ א ףא ןגיוא
 -ּפָא ךיז ךיג ןַײז גנירג יוזא לָאז רימ זא ,גנודליב רערעכעה ןגעוו קנאדעג
 ,ןופרעד ןגָאז

 -- ,םיא טימ ןַײא ךיא םיטש -- ,קיטכיר ץלא זיא סָאד ,ָאי --
 ןיא ךָאד ןעמ ןָאק ,סע טפור ריא יו ,לריּפאּפ םענָאיזאק םעד ןָא רעבָא
 ,ןעמוקנָא טינ טעטיסרעווינוא

 -יסרעווינוא םעד ןבָאה עקפאד ריא טפראד לוװַײט רעסָאװ וצ ןוא --
 קירעגנוה-בלאה א ןריפ רָאי עכעלטע -- .ןסיוו ּפראק ליוװ --- ?טעט
 ןפא ךיז ןצעזאב רעכאנ ןוא רעטקָאד ןקידנע יידעק ,ןבעל שיטנעדוטס
 ,טַיײקשיטאבעלאב א טימ ןסקאוומורא ןוא ץניװָארּפ רעד ןיא ןבעל ןצנאג
 ,רעטאוועכילּפ א ,רע יװ ,טַײצ רעד טימ ,ןרעוו ,ָאריּפאש רעטקָאד יו
 ןפא רעווש ,ןיושראּפ רעקיטכיצמוא ןוא רענעזָאלעגּפָא ,רעקיכַײב-בָארג
 -רימָאלּפיד רעקיצַײגטלעג ןוא ,רענדעשז א ,קנאדעג ןפא ליופ ןוא גנאג
 ?רעגריבניילק רעטי

 קיצפופ וצ ןעזסיוא לעװ ךיא יװ ,ןלעטשרָאפ רימ טווּורּפ פראק
 יו ,רענעזָאלבעגנָא ןא ,רעקידנעמעטָא-רעווש ,רענעסָאגעגנָא ןא --- רָאי
 טאמיק ,לדייא ןַײז :טינ םיא אב ךיז טמוקאב סע רעבָא .קידנע ןא
 -סיוא קידמעשוגעמ ןייק ןעמענָא טינ לאפ ןייק ראפ ליוו םענָאּפ שלדיימ
 -עגנַײא יד ןוא ,ןזָאלבנָא טינ ךיז ליוו ךיוב רענעּפמורשעגנַײא ןַײז ,ןעז
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 ןעמוקאב טינ ןפיוא-םושעב ןליוו ןקור םענעגיובעג ןטימ טסורב ענעלאפ
 ,טַײקענשזאוו ןוא טַײקדילָאס ןופ לעטשנָא ןייק

 .עדייב ךיז ןכאלעצ רימ
 ריא סָאװ ֹוצ ,סָאד סע זיא ?טלעפעג ךַײא סָאװ ,סָאד סע זיא --

 | | ?טבערטש
 ;:טסנרע וצ טיג ןוא םענָאּפ ןופ לכיימש םעד ּפָא טשיוו רע
 קעווצ רעד זיא ןעמָאלּפיד ענָאיזאק ןיא טינ ,רערעַײט ןַײײמ ,ןיינ ---

 סָאװ טָא -- טפאשרעגריב רעכעלרע ףא םָאלּפיד א .ןבעל ןופ ליצ ןוא
 טלאטשנא-ןרעל רעלעִיציפָא ןייק ךַײא טעוװ סָאד ןוא !קיטכיװ זיא'ס
 עיירפ ,עטריציפיסלאפ טינ ,עכעלטנירג ,עקיטַייזלא .ןבעגסיורא טינ
 ךַײא טעוו'ס סָאװ טָא -- טעברא עכעלצונ ,עוויטקודָארּפ ןוא גנודליב
 -סיורא ךַײא טעװ סָאד טָא ,טפאשרעגריב רעכעלרע ףא םָאלּפיד א ןבעג
 ָאלּפיד ערעייז טימ ןטאטסעטא ערעייז ףא ןוא .געוו ןקיטכיר ןפא ןריפ
 ףָאט ַײּפש א -- לָאמעלא ראפ לָאמנייא ךיַײא ךיא טאר ,ןעמ

 ליפיוזא ,טגיילעגקעווא סעכיוק ליפיוזא .ןָאט ַײּפש א :;ןגָאז וצ גנירג
 ןעייוצ ראפ טצװענאלּפעג ךָאד ךיא בָאה סעּפע ןוא .,,טיובעג רענעלּפ
 ...רעקיײטּפא -- יז ,רעטקָאד ךיא :ןעלצנירּפ ראפ ןוא ךיז ראפ

 ,טינ טרָאװ ןייק ןּפראק ךיא גָאז ןטצעל ןגעוו
 ?בייהנָא עמאס ןופ ,יײנסָאדפא ןבעל סָאד ןעיוב ןבייהנָא ,סע טסייה ---
 -- ,ןביױוהעגנָא טינ לַײװרעד ךָאנ ריא טָאה ןבעל רעַײא ןעיוב --

 .ןָאט ןבייהנָא טשרע ריא טפראד סָאד -- ,ּפראק טגָאז
 ?ךיז ןעמ טמענ סָאװ וצ ?ןעמ טוט סָאװ רעבָא --
 / ףימ טאר -- ,קרעװטנאה א סעּפע טנרעלרעד ץלא ןופ רעִירפ --

 א ןבעג ךַײא טעװ סָאד ,קיגנעהּפָאמוא ןכאמ ךַײא טעװ סָאד --- .ּפראק
 ךַײא טעװ סָאד ,ןלעװ טעװ ריא ּוװ ,ךיז ןענעדרַאוצנַײא טייקכעלגעמ
 ןָאק עקידנטעברא יד ןעניד .ןסאמ עקידנטעברא יד וצ ןרעטנעענרעד
 ,רעטקָאד סלא רָאנ טינ ןעמ

 -גיראפ ךיז טָאה סָאװ ,רעקיצנייא ןוא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ּפראק
 -רעל וצ ןפורעגסיורא ךיז טָאה ןוא *לרעכָאב ןקִיייפ , ןטימ טריסערעט
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 רימ ןיא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעועג זיא רע .טסיזמוא ךימ ןענ
 םעד ןזיוועג רימ טָאה סָאװ ,ןענעייל ןטסנרע וצ קעשייכ א טקעוורעד
 -עב ןפורעג טָאה רע יװ ,קנאדעג ןוא קיטירק ןופ ןעייפירָאק יד וצ געוו
 רעד ןעװעג ךיוא זיא רע ,ןיקסוועשינרעשט ,ןווָאבוילָארבָאד ,ןיקסניל
 סווָארוװאל --- לכיב ןטָאבראפ א טױרטראפנָא רימ טָאה סָאװ ,רעטשרע
 ..ךעיומ םעד טנפעעג רימ טָאה סָאװ ,לכיב א --- ?ווירב עשירָאטסיה;
 טינ ךיא בָאה ןּפראק ראפ ןשטנעמ ןרעסערג ןוא ןטעדליבעג רעמ ןייק
 בָאה ךָאד .ץעזעג א טאמיק ןעוועג רימ ראפ זיא טרָאװ ןַײז ןוא ,טנעקעג
 -- ּוװ רָאנ ,טכערעגמוא ּווו-ץעגרע רע זיא לָאמ סָאד זא ,טליפעג ךיא
 ןיא ,טסּוװעג ךיא בָאה קיניײװ וצ .ןזיַײװנָא טנָאקעג טינ ךיא בָאה סָאד
 זא ,טעטירָאטווא ןַײז ןענאטשעג זיא ךיוה וצ ןוא ,ןּפראק טימ ךיילגראפ
 | ,ןרעדיוורעד טסנרע םיא ןענָאק לָאז ךיא

 ּפראק יװ ,ןוא ןעגנאגעג ,ןגעווטסעדנופ ,ךיא ןיב סענעמאזקע יד וצ
 ...לָאמ ןטירד םוצ ךיוא ןלאפעגכרוד ,טגָאזעגסיורָאפ טָאה

 "רעד ןזעוו ןייק טָאה ּפראק רָאנ .טלפייווצראפ טאמיק ןעוועג ןיב ךיא
 ,טכאמעג טינ ןופ

 טרָאּפשראפ ןזיײװאב עכעלכאז ןָא זא ,טגָאזעג ךַײא ךָאד בָאה'כ --
 ,טסאּפשעג ץראה טכַײל א טימ רע טָאה -- ,ןעימאב וצ ךיז ריא

 ערעדנא אב ,טעטש ערעדנא ןיא לזאמ ןווּורּפ טלָאװעג בָאה ךיא
 -מערפ ןיא ןבעל ןוא ןרָאפמורא ףא טלעג ןעמ טמענ ּוװ רעבָא ,סעיזאנמיג
 טינ ןטרָאד ךימ טעוװ עמ זא ,רעכיז ךיא ןיב סָאװ טימ ןוא ?טעטש עד
 | ?ןפראווכרוד

 | ;ןופרעד ּפָא ךימ טדער ּפראק
 םענָאיזאק םעד ןעניז ןופ סיורא ךיז טגָאלש ןוא ךימ טגלָאפ טָא --

 ,ןזַײװ טַײצ יד טעװ רעטַײװ ןוא ,עכָאלעמ א לַײװרעד טנרעל .טאטסעטא
 ,ןָאט וצ טָאה ריא סָאװ

 :עצייא סּפראק ןעמענָא זומ ךיא .טינ ךיא בָאה עריירב רעדנא ןייק ,ָאי
 ךיא סָאװ ,ןזַײװ טַײצ יד טעװ רעטַײװ ןוא ,עכָאלעמ א לַײוװרעד ןענרעל
 | | ...ןָאט וצ בָאה
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 !ןרָאװעג עגושעמ זיא רע זא ,שרעדנא טינ ---
 !לָאמאטימ עכַאלעמלאב א ,ריד אנ ---
 יד ךיז ןדנעלב טכענ ענעצנאג טפראדעג סע ןעמ טָאה ףורעד ---

 ?רעכיב ףא ןגיוא
 טימ עירָאטסיה ןָא ןַײז ןעמ ןָאק רעטסוש א רעזַא רעדיינש א --

 זעיפארגָאעג
 ךיא זא ,סַײנ סָאד טנגעגאב עכַאּפשימ ןַײמ טָאה דייר עכלעזא טימ

 ,רעטעברא ןא ןרעוו ייג
 טנייפ,, גנילצולּפ טָאה סָאװ ,רעד טָא ,רעדורב רערעטלע ןַײמ זיולב

 ןייק ןרָאפקעװא ןבילקעג רעבירעד ךיז טָאה ןוא ?רעסייק םעד ןגָארקעג

 ,עטראקספיש א עלאק ןַײז ןופ ןטלאהרעד טעוװ רע רָאנ יו ,עקירעמא
 ,"ךיז טכאד עס יוװ ,םורק יוזא טינ סע זיא רעשפע; זא ,ןענופעגנייא טָאה

 ןפראד ךָאד רע טעװ עקירעמא ןייק -- רעטעּפש רעדָא רעירפ --
  "וק ץינוצ םיא סע טעװ ןטרָאד .עכַאלעמ א ןענרעל רע לָאז זיא ,ןרָאפ
 ,טיג עּפראכ ןייק עכַאלטמ א זיא עקירעמא ןיא .ןעמ

 טָאה ,רעדניבנייא ןא ןרעוו ייג ךיא זא ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו רָאנ

 ,לסקא יד טימ טשטעווקעג ךיוא רע
 רעכאמרעגייז א טינ סָאװראפ ?רעדניבנייא ןא דָארג סעפע סָאװ --

 ,עכַאלעמ עלעדייא ןא ךיוא !דימשדלָאג א יצ
 ,יירעדניכנייא טלעפעג רימ ---
 ,ייז ןדניבנייא שטָאכ זיא ,ןלָאגָאג טימ ןעניקשוּפ ןעגעייל טינ זא ---

 ,טריזינָאריא ,סעלכאטלאב רעד ,רעדורב רעד טָאה --- ?סָאװ
 ,ייז ןדניבנייא יא ,ןלָאגָאג טימ ןעניקשופ ןענעייל יא ןָאק עמ -- |

 | ,,!סאגושעמ א ---
 סעלאד טימ טנרָאװאב ןַײז ליוו רע ?טינ ָאד וטטייטשראפ סָאװ ---

 ,רעדניבנַײא ןא ןרעוו רע טייג ,ןבעל ןצנאג ןפא
 םעד ןסייוו ייז ןעוו :טלכיימשעג ךיז ןיא ןוא טרעהעג בָאה ךיא

 !!סאגושעמ , ןַײמ ןופ וויטָאמ ןסעמע

201 



 עלא ןופ ןוא יירעדניבניײא סעיסעּפָארּפ עלא ןופ קידנבַײלקסױא
 בָאה ,עכָאלעמ יד םיא אב ןענרעל ףא ןלעג םעד לשריה רעדניבנַײא
 ,ןעכטערג-לצנירּפ :ןעניז ןיא סנייא טאהעג ךיא

 -אב עטשרע יד טניוװעג טָאה ןלעג םעד לשריה טימ ריט-וצ-ריט
 יירעדניבניײא זא ,ןעוועג גונעג זיא ןיילא סָאד .ץראה ןַײמ ןופ עטרעג
 ןוא טלעוו רעד ןיא טעברא עטסטנאסערעטניא יד ןרעו רימ ראפ לָאז
 ,"ךאפ ןַײז ןיא רעלטסניק רעטסערג רעד; -- רעלעג רעד לשריה

 ריא טימ ןדייר ןוא יז ןעז ,ןעלצנירּפ טימ ריט-וצ-ריט קידנעטש ןַײז
 ,ןטסולגראפ רָאנ רימ ךיז טעוו'ס ןעוו ,גָאט א לָאמ עכעלטע ,גָאט ןדעי
 ,טַײקנדנובעגוצ ןַײמ ריא ןזַײװסיױרא טונימ עדעי טַײקכעלגעמ יד ןבָאה
 א ןופ לאווסיוא םאב טריפעגנָא רימ טימ טָאה'ס סָאװ טָא -- עביל ןַײמ
 | | | | !עיסעּפָארּפ

 -ראפ טינ יירעדניבניײא ןאד טלָאװ'כ ,יירעכאמרעגייז ףא רָאנ טינ
 ָאדראנָאעל ףא -- ןלעג םעד לשריה ןוא ַײרעלָאמ ףא עליפא ןטיב
 | ,ישטניוו אד

 טָאה'ס סָאװ ,טוג רָאג זיא רעשפע זא ,ןטכארט ןבױהעגנָא בָאה ךיא |
 .רעטעּפש רָאי רָאּפ א טימ ךיא לעװ טאטסעטא ןא .טכאמעג יוזא ךיז
 -ראפ ךָאנ ןעמ ןָאק לצנירּפ עביל אזא רעבָא ,ןעמאזראפ טינ ךיוא
 ...ןקיטעּפש

 .ןעלצנירּפ טימ טקידנעראפ ןוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גָאט ןַײמ
 א ףא ּפָא ךיז ךיא לעטש ,טעברא רעד וצ קידנעייג ,סנגרָאמירפ = |

 ,לביטש סדעמאלעמ םעד קָאכציל ןופ רעטצנעפ םענעפָא םאב טונימ
 לטניב א ןעלצנירּפ ןַיירא ךיא ףראוו ,"ןגרָאמ-טוג, ןטימ ןעמאזוצ ,ןוא
 -עלק ןוא סעקנָאל יד ףא ריא ראפ ןָא ביילק ךיא סָאװ ,ךעלמילב-דלעפ
 ןצנאג א רעטנוא ריא ךיא גָארט לָאמטּפָא .םָארב ןרעטניה רעדלעפ-רעוו
 ןעגנעה סָאװ ,רעמייב-זעב יד ןופ ריא ראפ ןָא ךערב ךיא סָאװ ,זעב קאּפ
 ,דָאס סוזדנַאיסק םענופ ןאקראּפ ןרעביא ןגַײװצ ערעייז טימ רעבירא
 ריקיזיר ,רעטבילעג ןַײמ ראפ זעב ןסַײר ןאקראּפ ןפא קידנרעטעלק
 טימ לופ זיא ןאקראּפ רעד לַײװ ,ןזיוה רַאּפ רעקיצנייא ןַײמ טימ ךיא
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 םעד --- ןזיוה יד רָאנ טינ רעבָא .טניה טימ -- דָאס רעד ןוא סעקעוושט
 ,קנאד א סנעכטערג ןַײמ ראפ ןָאק ןיא ןלעטש וצ טיירג ךיא ןיב ּפָאק
 !ןריא לכיימש ןביל ןייא ראפ

 ןוא ייטש ךיא יו ןַיירא ריא וצ ךיז ךיא ּפאכ גָאט א לָאמ עכעלטע
 -- לברא עטצראשראפ טימ ןוא ךעטראפ ןטרימשראפיּפאּפ ןיא --- ייג
 .טראצ א ריא ןגָאז ,ריא ףא ןָאט קוק א רָאנ ,עלעטונימ ןייא ףא זיולב
 ,ןָאט סאּפש א ,טרָאװ

 ןוא ןסע םייחא טעברא רעד ךָאנ ןייג וצ טָאטשנָא ,ןטנװַא יד ןיא
 טעּפש זיב ריא אב ץיז ןוא ןעלצנירּפ וצ ןַײרא ךיילג ךיא ייג ,ןעור
 | ,טכאנ רעד ןיא

 ,ךאווש סָאד זא ,םעד טָאטשנָא !?ןקרעמאב וצ ןָא ךיא בייה סָאװ רָאנ
 -עצ ךיז לָאז ,ץראה ריא ןיא טעילטעג טָאה סָאװ ,לרעייפ םעראוו רעבָא
 --  ,ץראה ןַײמ ןיא טנערב סָאװ ,םאלפ רעד יו ,םאלפ א ןיא ןרעקאלפ
 יו ,ןצנאגניא זיא'ס זיב ,ןעדאשט ,ןעקנאצ וצ ןביױהעגנָא רָאג סע טָאה
 -אב עטּפָא ענַײמ .ןרָאװעג ןשָאלעגסיוא ,טניוו ןפא לטכיל קידנשָארג א

 ,למענעּפ טערומכראפ א טימ ןעכטערג טנגעגאב "עלעגער ןייא ףא, ןכוז
 ,ענימ רענעדירפוצמוא ןא טימ סיוא יז טרעה רעטרעו עטראצ ענַײמ
 -עגנָא טפָא טָאה יז ."ןטַײקשיראג ןדיירק ןרעהפוא ךימ טעב יז רעדָא
 טָאה יז וא ,ץערעט םעד טימ סעיצקעל עניימ ןופ ךיז ןגָאזצּפָא ןביוח
 ראפ גנולעטשאב א ,ןסָאריּפאּפ ןּפָאטשנָא ךיז טלַײא יז -- טינ טייצ ןייק
 ןצנאגניא ןעוועג רעִירפ ןענַײז סָאװ ,םיסָאבאש יד ןיא עליפא .ץערָאּפ א
 ,ןדיימסיוא ךימ ןביױהעגנָא ךיוא יז טָאה ,ענַײמ

 יז ןטראוו סָאד טסיזמוא ..םייה רעד ןיא ָאטינ זיא ל?צנירּפש --
 ,עראד א -- עמאמ ריא ךימ טנגעגאב -- ,ןעמוק טעּפש עדאווא טעוװ
 ,גיוא ןייא ףא עמלעב רעסַײװ א טימ ענעדִיי עצראווש

 זא ,ךיא עז לגייא ןקידנדַײמסױא ךימ ,ןקידנעעז-קיצנייא םעד ךָאנ
 ,רימ ןופ סיוא ךיז טלאהאב יז רָאנ ,םייח רעד ןיא זיא לצנירּפ :טגַײל יז

 ןעמ לָאז ,טלפייווצראפ ןעוועג ןיב ךיא ,ךיז-רעסיוא ןעוועג ןיב ךיא
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 בָאה ךיא סָאװ טימ ,ןרעלקרעד רימ ןעמ לָאז ,ןעשעג זיא סָאװ ,ןגָאז רימ
 ,טקידניזראֿפ ךיז

 -ניבנייא ןייק טינ ליוו לצנירּפ :טצאלּפעגסיוא סע טָאה ףָאס םוצ ןוא
 -ץטראפ עטרימשראפ ןיא "ןרָאשזאכוא, ןייק טינ ףראד ןעכטערג ,רעד
 א ןַײרא זיא רימ ןיא ביוא .לברא-דמעה עטצראשראפ טימ ןוא רעכ
 ןלופ םאב ,ןעקנאד וצ טָאג ,ךָאנ יז זיא ,רעדניבנייא ןא ןרעוו --- סאגושעמ
 ,ןעיירדראפ טינ קישטָאילּפערעּפ ןייק טימ ךיז טעװ יז .ןעניז

 זיא סָאד ףרעטש ןופ סייוש ןטלאק םעד טשיװענּפָא בָאה ךיא
 ןעלשריה וצ ןַײרא ךיא ייג ןיוש טָא !רעדניבנייא סיוא זיא --- ?רָאג
 ךיא םוק ןגרָאמ .ןרעדנא ןא טימ ךעלקילג ןוא טנוזעג טַײז :םיא גָאז ןוא
 | ...ןעז ןעמ טעוװ רעטעּפש ןוא ,קייטּפא ןיא ןָא

 סָאװראפ ?ןרעטש רעטאלג סנעכטערג יוזא ךיז טלצנור סָאװראפ רָאנ
 ?יז טקירד סָאװ ?קילב ןַײמ סיוא יז טדַײמ

 -וא עקסראקעטּפא טנייפ טָאה יז שטָאכ -- ,םעד ןיא טינ טייג סע
 טקעמש סע ןוא סעלָאזאמילש טכלעזא עלא ייז ןענַײז סעּפע :סעקינעשט
 ,סע ךיז טלדנאה םעד ןיא טינ רָאנ -- ,סעופער טימ קידנעטש ייז ןופ

 רעטראה ןַײמ ףא לטנעה ןיילק ריא טגיילעגפורא טָאה ןעכטערג
 יד --- ןגיוא עריא רימ וצ ןביוהעגפוא טָאה יז ,טנאה רעשרעדניבנַײא
 -סיוא ןא ןעוועג ךָאד זיאס עכלעוו ןיא ,ןגיוא-ןעכטערג עקידלושמוא
 "רא רעקיטייצירפ ןופ ןריובעג ,טַײקשיטקארּפ רעקיטייצירפ ןופ קורד
 :טגָאזעג קידנטעב טאמיק ןוא -- ,טיונ רעקידנעטש ןוא טעב

 טַיז ריא ..!ןייגמורא רעודנוא ןופ סעלכאט רעד ןַײז ןָאק סָאװ --
 םערָא ןא ןיב ךיא ןוא ...טעיארטסירּפ טינ ןוא ...ןוא גנוי יוזא ךָאנ ךָאד
 | ,,,לדיימ

 ,לטנעה ךייוו ריא טקעדראפ טָאה טנאה עַײרפ ןַײמ
 -ראפ !םיסיילכאט ןופ ןדייר טינ רימָאל !ענַײמ ענעדלָאג ,ןעכטערג --

 יד זיא טנגוי ,סעלכאט רעטסערג רעד זיא ןבָאה ביל !טַײקמערַא ןָא סעג
 | !סערישא עטסערג
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 -טערג טָאה ,ןצעביז לָאמ ייווצ סנטסקינייו ןעוועג טלא טלָאװ יז יוװ

 ןַימ ףא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג קידנרעיודאב ןוא טלכיימשעג גולק ןעכ

 ,טייקשיטקארּפמוא רעטריטלאזקע

 יד ןעוועג טלָאװ ךיא זא ןוא !לגנִיי שיראנ ,לגנִיי שיראנ ,יוא --

 טינ בָאה ךיא ביוא ,ןטראוורעד סעּפע ךיא ןָאק ,עציוואסארק עטסערג

 ?בייל םוצ לדיילק ןייק ןוא עמָאשענ רעד אב טקעּפָאק ןייק

 !סעלאד רעקידלסעגמעליוסעב רעד ןסערעד יוזא ןיוש ריא טָאה'ס |

 | | !ךיילג ןטַײל טימ ןבעל יוזא ךיז טליוו סע

 ,ןטַײל ןופ רעכעה ןלעטשקצעווא ךיד לע ךיא ?ךיַילג ןטַײל טימ ---

 טבייה ןבעל רעזדנוא ,וצ רָאנ טראוו ..טלעוו רעצנאג רעד ןופ רעכעה

 .ןָא טשרע ךָאד ךיז

 ?ןטראוו סָאװ ףא ?ןטראוו גנאל יוװ ?ןטראוו --

 רעד סעּפע וצ ךיז לע ךיא רעדייא ,רָאי ןעצ ןייגקעווא ןָאק סע

 ?ןסָאריּפאּפ יד אב ןקלצוו ןוא ןענעקירט ָאד לייוורעד לָאז יז ןוא .,ןגָאלש

 רָאט יז .ןטראוו וצ סָאװ ףא טינ טָאה ןוא לדיימ םערָא ןא זיא יז ,ןיינ

 ...סעמיולאכ עטסוּפ ןייק ןסעומשנייא טינ ךיז

 ןפאשראפ טלָאװעג טינ -- ןגָאז טלָאװעג טינ רעירפ רימ טָאה יז

 "עב טעוו'ס זא ,טעז יז רָאנ -- ,טיײצ רעד ראפ ששפענסעמגא ןייק רימ

 ןייק טרָאפ יז ;ןסיװ ךַײלג סע לעװ ךיא ןעוו ,ןדייב זדנוא ראפ ןַײז רעס

 רע טסייה ןטרָאד --- ןייטשנייוו לקנאי ,דניקרעטסעווש ריא .,.עקירעמא

 ריא טלאפ ,וירב טימ גנאל ןיוש יז טפראווראפ --- ,ןָאטסניװ קעשזד

 רע .עקירעמא ןייק םיא וצ ןעמוקרעבירא לָאז יז ,סיפ יד ֹוצ טעשָאּפ

 ןוא .עכעלרע ןא ,םייח רעטלא רעד ןופ רָאנ לדיימ א ,רע טביירש ,ליוו

 יד -- ענייש א זיא ,ןעכטערג ,יז זא ,רעטַײװ רע טביירש ,טסייוו רע

 ,טעװ רע ,עשטקיּפ ,סנעכטערג ,ריא טקישעגוצ םיא טָאה ענַײז עמאמ
 .."גיווע דנוא רעמיא ףא, יז ןכאמ ךעלקילג ,ךיז רע טרעווש

 רעשפע זיא רע ,ןרעפטנע טלָאװעג טינ עליפא םיא יז טָאה רעירפ

 טינ ןעוועג ,עמאמ יד טגָאז ,ָאד זיא ןוא ריא ןופ רעטלע רָאי ןעצ טימ

 -- שטנעמ א ןרָאװעג רע זיא ןטרָאד זא ,ריא ןגָאז עלא רָאנ טייל ןייק
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 -- םָארקילבעמ ענעגייא ןא טגָאמראפ ,שטנעמ א ראפ טכאמ עקירעמא
 .ףארג א יװ ,ןָאטעגנָא זיא ןוא -- *רָאטס רעשטינריופ, סע טפור רע
 ,ענייז עיפארגָאטָאפ יד ,עשטקיּפ ןַײז ןזַײװ רימ יז ןָאק ,ליוו ךיא ביוא

 .סע טסייה
 עמומ רעד לקנאי זיא סָאד זא ,ןגָאז טינ לָאמנייק טעװ ריא ---

 : | ! /  .סעביל

 רעשטינריופ ענעגייא ןא :ריא ראפ קילג א זיא'ס זא ,ןגָאז עלא ןוא

 ָאד ןיוש ךיז ןָאק סָאװ ןוא ...ךראנָאמ א יװ ,רעטדיילקאב א ןוא רָאטס
 ...ןרָאפ ןסָאלשאב יז טָאה ?לדיימ םערָא ןא ןטראוורעד

 טרָאפ ןעכטערג וּפָאק ןַײמ ףא ןלאפעגּפָארא לָאמאטימ זיא למיה רעד

 -- יז ןוא ,עביל בילוצ טבילעג בָאה ךיא ...ןבָאה ענעסאכ עקירעמא ןייק

 יז טָאה רענעלּפ ןוא ןעמיורט ענַײמ עלא טימ ךימ ...סעלכאט בילוצ

 ןוא ריא ןופ רעטלע רָאי ןעצ זיא סָאװ ,קעשזד-לקנאי א ףא ןטיבראפ

 ףא ןוא ,ךימ יװ ליפיוזא טינ עליפא ,ביל טינ רָאה ןייק טָאה יז ןכלעוו

 -סיוא ןָאק ץראה ןַײמ לפיוו ,רעמ זיא סָאד !רָאטס רעשטינריופ א סעּפע

 : ,ןטלאה
 ראפ טדערעג ןיוש טָאה םענָאּפ ןַײמ .טדערעג טינ רעמ בָאה ךיא

 | | ,רימ

 -ורב ןכעלבַײל א יװ ...יוװו ,ביל ךַײא בָאה ךיא זא ,רימ טביילג ---

 ...רעטוג אזא טַיז ריא .רעד

 טָאה םיטש ריא ןוא .טנאה ןיימ ףא ןגעלעג רעדיוװ זיא לטנעה ריא

 .עקידרעביוצ יד ןיא יװ ,קיצראה ןוא דלימ יוזא טאמיק ןעגנולקעג

 ןָאטעג קוק א ריא ףא בָאה ךיא .ןריצאּפש ערעזדנוא ןופ טכענ-רעמוז

 .טכַײּפ ןענַײז ןגיוא עריא זא ,טכאדעג ךיז טָאה רימ ןוא

 ןוא ערענעש א ןעניפעג טעװ ריא .ןצראה םוצ טינ ךיז טמענ --

 ...רימ ןופ ערעטעדליבעג
 .ָאד זיא יז ןאמזלָאק ,ןעמוקנַיירא ריא וצ ךיא ןָאק ,ליוו ךיא ביוא

 | ..ןטַײל ראפ עּפראכ א ריא זיא'ס .ךעטראפ ןיא טינ רָאנ
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 קעווא טפראוו ןוא ךימ טגלָאפ ָאט ?ָאי ,ביל ךימ ךָאד טָאה ריא --
 ןטעדליבעג ,ןלעדייא ןא ראפ טעברא ןא ןעד זיא'ס .יירעדניבניײא יד
 -עמ אזא ןלאפנייא טנַאקעג טָאה ּפראק ןטיירדעצ םעד רָאנ ..?ןשטנעמ
 ,רעטקָאד ןייק טינ זיא ,טוג .רעדניבנייא ןא ראפ ךַײא ןכאמ --- סאגוש
 יד קעווא טפראוו ךָאנ טנַייה .ןַײז סיוועג ךָאד ריא טנָאק רערעל א רעבָא
 | !ןקָארוא וצ ךיז טמענ ןוא יירעדניבנַײא

 טינ טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א טימ יװ ,רימ טימ טדערעג טָאה ןעכטערג
 ףליה רעד ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ,םענייא טימ יװ ,ןליוו םענעגייא ןַײז
 ,ןבעל ןיא ןרעטינעג א ,ןרעקראטש א ןופ

 ןיוש זיא רימ ?ןגָאז וצ טאהעג ךיא בָאה סָאװ .ןגיוושעג בָאה ךיא
 עו בילוצ ,רעדניבנייא ןא ןייז וצ סָאװ בילוצ טינ בָאה ךיא ,סנייצלא
 ביִלֹוצ ךיא בָאה יצ ,טינ סייוו ךיא .רעטקָאד א רעדָא רערעל א ןַײז ןעמ
 ...ןבעל וצ סָאװ

 -גייא יד ןפראוו וצ רימ טנָאז ריא ?ריא טגַײװש עשז סָאװ --
 ?יירעדניב

 רעמ ָאד לעװ ךיא ..ןַײז טינ רעדניבנַײא ןייק רעמ לעװ ךיא --
 -עמא ןייק ןרָאפ לעװ ךיא ...ןביַײלב טינ רעמ ָאד ןָאק ךיא ..,ןבַײלב טינ
 טינ זיא'ס זא ,ךיא בָאה טסּוװעג שטָאכ ,טלמאטשעג ךיא בָאה -- ...עקיר
 טלעג ןבָאה וצ ןפָאה ןָאק ךיא טינ ןוא בָאה ךיא טינ :םעלָאכ א יו רעמ
 ,עקירעמא ןייק ןרָאפ ףא

 -עג רעווש ,ןגיוא עיולב עריא רימ ףא ןָאטעג ןפע ןא טָאה ןעכטערג
 ,דיירפ רעדָא קערש -- טלגיּפשענּפָא ייז ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ןגָאז וצ ןעוו

 ..ןענעגעגאב ןטרָאד ךָאנ ךיז ןעמ טעװ ,ןַײז טרעשאב טעוו'ס זא --
 רימ טָאה סעביל עמומ רעד קעשזד זא ,ןסיוו טלָאז ריא ,ליוו ךיא רָאנ
 םיא ךיא בָאה טגָאזעגוצ ...עטראקספיש א ןוא טלעג טקישעגסיורא ןיוש
 טלָאז ריא ,ליוו ךיא רָאנ -- ,ןעז ןטרָאד טעװ עמ --- טשינרָאג לַײװרעד
 ןוא ,טלעג ןטימ עטראקספיש יד ךיא םוקאב ןגרָאמ-טנַײה .ןסיוו סע
 ,סיורא ךיא רָאפ סעּווװוש ךָאנ דלאב

 לארטשיןענוז רעכאווש א יװ ,גנונעפָאה א ..."ןעז ןטרָאד טעװ עמ;

297 



 ןָאטעג ןייש א קילבנגיוא ןייא ףא טָאה ,סעראמכ עטכידעג ןשיווצ ןופ
 ,ןגיוא ענַײמ ראפ

 לָאז סָאװ ,סניוזא סעּפע ןטרָאד ןָאטּפוא ,עקירעמא ןייק ןרָאפקעװא
 --- ןָאטסניװ קעשזד ןכעלמענ םעד --- ןייטשנַיײװ לקנאי ןטסאהראפ םעד
 -טערג ןיא קיטשינ ןוא ןיילק ןכאמ רָאטס רעשטינריופ רעצנאג ןַײז טימ
 טָא ןכעלקריווראפ וצ ףא --- ךיז ראפ יז ןעניוועג קירוצ ןוא ,ןגיוא סנעכ
 ,סרעטסיולק ןענעוונאגאב טיירג ,ךיז טכוד ,ךיא ןיב םענַײמ םיורט םעד

 ,טאהעג טינ ךיא בָאה עקירעמא ןייק סעזייר ףא טלעג ןייק רעבָא
 ,ןענָאק ןעמ ףראד ןענעוונאגאב סרעטסיולק ןוא

 -עקליּפש רעטכַײל א ןעוועג ןענַײז רעטרעװ ןגנוי םענופ ןדייל יד
 ...ץראה גנוי ןַײמ ןופ ןדייל יד טימ ךיילגראפ ןיא ךָאטש

 ,ןעכטערג ןעז ןוא טפנוקוצ רעד ןיא ןקוקנַײרא ןאד ןָאק ךיא ןעוו ,ָא
 ןטַײװ א ןיא רעטעּפש רָאי קילדנעצ ייווצ טימ ןעזעג יז בָאה ךיא יו
 -רעווש א -- ןאגישטימ ערעזָא רעד ןופ גערב ןפא לטעטש ןשינאקירעמא
 ליומ ןלופ א טימ ,רעדיוג ןקיקָאטשַײרד א טימ ןָאטסניװ סיסימ עקיבַײל
 ןעצ עריא ןופ טכא ףא ןעגניר ענעטנאילירב טימ ןוא ןייצ ענעדלָאג
 סיפ עריא אב ןגעלעג טינ ץראה קירָאינצכא ןַײמ טלָאװ -- ,רעגניפ עטעפ
 ךיא ןוא ,ּפָאט םענעכָארבעצ א ןופ ךעלברעש יד יװ ,רעקיטשכורב ןיא
 רעװ ..גָאט ןקיטנַייה זיב רעדניבנייא ןא ןבילבראפ רעשפע טלָאװ
 | ?ןגָאז ןָאק

 ןקוקנַײרא ןענָאק רימ ןעו ףעװעג ץלא טלָאוװ'ס סָאװ-עלאמ רעבָא
 ךיוא עפוג רעטרעװ רעגנוי רעד רעשפע טלָאװ ןאד ,טפנוקוצ רעד ןיא
 רעיורג ןַײז ןיא טלכיימשעג גולק טלָאװ ןוא רעטלע ןפיט ןזיב טבעלרעד
 ,.טסייוו רעוװ .טנגוי ןַײז ןופ ןטייקשיראנ יד ףא ןַיײרא דרָאב
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 לטראק-טיזיוו א ףא קירבאפ א

 רענייא ןעװעג ןיא סָאבעלאב רעטשרצ ןַי

 ןבָאה סָאװ ,ןטנאקירבאפ רעזדָאל ענעי ןופ '/

 .לטראק-טיזיו א ףא קירבאפ שצנאג רעייז '

 .ַאַק טע סוקניפ .מ

 ,רעכיט עװעראגמאק ןוא ענעלָאװ ןופ קירבאפ

 .לאװסיוא רעסיורג

 ,69 .מונ ,סאג רעװָאקירטעּפ

 -עגֹוצ ,עיצקיפ א יװ רעמ טינ זיא ,קירבאפ יד יוװ ,*עינאּפמָאק ,, יד

 "יט יד .עמריפ רעד ןופ טכיוועג סָאד ןרעסערגראפ וצ יידשק ,טכארט
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 סיוא םיא ראפ ןטעברא --- רעכיטיּפָאק עשרעיופ עטנוב ,עקיליב -- רעכ
 ןופ ןלוטש-טנאה עשיקנערפטלא ענעגייא ערעייז ףא ןראטסוק רעבעוו

 ,סיורא יז טיג רע סָאװ ,ןראג םעד |
 -ירבאפ סָאװ ,קארב-רעכיט סעיטראּפ עניילק ףוא ךיוא טפיוק רע

 רעייז ןופ ןבשזעכ ןפא רעבעוו יד וצ ןפראוו ךעלטראק-טיזיוו ףא ןטנאק
 ,זײרּפ רעבלאה ראפ ּפָא ןיילא רעכאנ ייז ןפיוק ןוא ןיולטעברא

 -ןייא ןופ טייטשאב *.ָאק טע סוקניּפ, עמריפ רעד ןופ לאנָאסרעּפ רעד
 ,ןָאזרעּפ רענעגייא ןַײמ ןופ --- ןשטנעמ ןקיצנייא

 זדנערפ יד םורא רעש ךיא ,רעגאל-רעכיט ןיא ןליד יד סיוא רעק ךיא
 ךיא ,ךעלקעּפ קאפראפ ךיא ,עריוכס ןדנוק זַײוװאב ךיא ,רעכיט יד םורא
 ,םייהא ןרענָאיסימָאק וצ ןוא ןלעטָאה ןיא םירכָאס וצ ךעלקעפ ּפָא גָארט
 ךיא ,עירעטלאהכוב ןימ א ריפ ךיא ,ןאב ןפא ךעלקעּפ רידעּפסקע ךיא
 ,לופ םוטעמוא זיא ןוא ץלא טוט סָאװ ,ָאראגיפ רעד ןיב

 ןעמענּפָא ,ןעגנולעטשאב יד טימ ייז ןלַײרעטנוא רעבעוו יד וצ ןייג
 -טעברא רעייז ףא ךעלטיווק ייז ןבעגסיורא ,עריוכס עקיטראפ יד ייז אב
 ןיא ןַײרא זיא ץלא סָאד -- רעטעּפש ןכָאװ טימ טמוק טלָאצעג -- ןיול
 טמיטשאבסיורָאפ ,ביײהנָא ןופ ךַײלג ,טָאה ןוא ןטכילפ עקילָאצליפ ענַײמ
 -ירעגירק א ,עכעלטנַיפ א ,עקיצָארט א -- סָאבעלאב םוצ גנולעטש ןַײמ
 ,גנולעטש עש

 רעד -- טולאב ןפא רעבעוו יד ןופ רעביטש ערעטצניפ ,עגנע יד
 -קירבאפ רעסיורג רעד ןיא סעלאד םענשאּפערָאה םענופ ליײט-טָאטש
 סעריד ףא יװ ,ךעלביטש-םיסיימ ףא ךעלנע רעמ ,ךעלביטש --- טָאטש
 -סעלאט ןוא סעקלמראי ןיא רעבעוו עטרעצעגסיוא יד ,עקידעבעל ראפ
 -ָאמעגסױא טימ רעבַײװ עטרעטאמעגסיוא יד ,טעברא רעד אב סנטָאק
 עכאלפ ענעגנאהעגּפָארא אב רעדָא טנעה יד ףא ךעלעפייא עטער
 -- עשיטיכאר ,עשיטילעּפָארקס -- רעדניק עטרעדָאמשראפ יד ,ןטסורב
 ןיא ,ךעלעגיווגנעה ןיא ,ןשיט רעטנוא ,ליד ןפא ,ןטעב עטרעדיונקעצ ףא
 -טסעפ ןופ ךעייר רעשיפיצעּפס רענעי -- ךורעג רערעווש רעד ;ןשיוק
 לָאמ סעדעי רימ אב ןבָאה --- ,סעלאד ןגנאלסעריוד ,ןטרעגריבעגנַײא
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 ןוא לביא ןשיזיפ ןוא סענָאמכאר ןופ ליפעג טשימעג א ןפורעגסיורא
 םעד ,סָאבעלאב םעד ןגעק טסעטָארּפ ןכעלטנייפ א רימ ןיא טקעוװעג

 | ,לטראק-טיזיוו א ףא טנאקירבאפ
 ןיילק ןוא לכייב ןיילק א טימ לשטנעמ וואוושז א ,סָאבעלאב ןַײמ

 -ערג טַײצ רעד טימ ןסקאוו וצ טכיזסיוא ןא טימ ןכאז עדייב --- לכילּפ
 א רע זיא יצ ,ןגָאז וצ רעווש .עוועטעב רעטכעלש ןייק טינ זיא -- ,רעס

 טימ קידנפירט א ,סיז א ןוא ךייוו א ,לשטנעמ ךייוו א זיא רע .רעטוג |
 -- רעבעוו יד אב ןיולטעברא םענופ רעטנורא טינ טסיײר רע .עקעטאּפ
 ףניפ ראפ טינ ךיז רע טגניד םיניוק טימ .ייז אב סיוא סע טנייוו רע
 ךימ .סיוא יז אב סע טעשטנאילק רע -- לכיט ןפא רעמ סעקעּפָאק
 -יוכ א לבור ףלעווצ ראפ גָאט א ָאש ןצרעפ ןטעברא טינ רע טגניווצ
 עטאלג טימ ,סעכָאטפאה עטוג טימ ימ ןַײמ רימ אב טפיוק רע -- שעד
 ,ןעלכיימש עסיז טיִמ ,ךעלעדייר

 ןענייז סָאד -- טייקסיז עקידרעקוצ ןוא טיײקכייוו עקידלמיוב ןַײז
 ןשטגעמ ענַײז טלָאצרעד רע עכלעוו טימ ,סעייבטאמ עראבגנאג םיא אב
 ,ןעמוזעמ ןיא טינ ייז טלָאצרעד רע סָאװ ,סָאד

 -טיזיוו ףא ןוא עכעלקריוו -- ןטנאקירבאפ ערעדנא זא ,סייוו ךיא
 -עלאב ןַײמ ןופ רעגרע ךָאנ טפָא ןוא רעסעב טינ ןענַײז -- ךעלטראק
 ןגיוא יד ראפ ךיא עז טנאקירבאפ ןַײמ רָאנ --- ,אזא זיא םעטסיס יד :סָאב
 ,םיא ןגעק טריטלָאװער ליפעג ןַײמ ןוא

 רעקיצָארט ,רעקיגנעהּפָאמוא ןיא סיוא ךיא קירד טסעטָארּפ ןַײמ
 ךיא סָאװ ,סָאבעלאב ןַײמ ןגָאזוצסיורא טפָא טינ ךיז םעש ךיא .גנוטלאה
 קידנסעגראפ טינ ,רעבעוו יד ןריטאולּפסקע ןַײז ןגעוו ,םיא ןגעוו רעלק
 ,טלאהעג ןקידעגָאלק םענעגייא ןַײמ ןענָאמרעד וצ ַײברעד

 וצ שטנעמ רעד טינ זיא רע ,רימ ףא טינ ךיז טקידיילאב סוקניּפ
 ןטאוועשיראנ ןַײז טימ רעטרעוו ענַייײמ ףא טלכיימש רע .ךיז ןקידיילאב
 ,רעמ לכיימש ןַײז ןיא זיא סָאװ ,ןגָאז וצ רעווש --- לכיימש ןשיניצ רעדָא

 . -ָאּפא ,ןיימ ךיא ,טפעשעג ןיא ץירפ א ןוא לגנִיי א רָאג ךָאנ ןיב ךיא
 ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ךעלכיב יד ןיא יו יוזא טקנוּפ זיא ןבעל ןיא זא ,םענ
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 ןוא עירָאעט רעבָא ,ךעלכיב טנעיילעג ךיוא לָאמא טָאה רע .טנעײלעגנָא
 -אולּפסקע רעד ,טַײקינײלק א .ןכאז ערעדנוזאב ייווצ ןענייז עקיטקארּפ
 טלּפאצ רע יוװ ,טינ ןעד עז ךיא !זיא רע סָאװ רעגיוזטולב ןוא רָאטאט
 ,טסעטָארּפ וצ גָאט ןדעי ןעייג ןעלסקעוו ?עשַאבאי רעד ףא שיפ א יװ ךיז
 ןלָאצ ןעמ ףראד ןעמוזעמ ראפ ןוא ,ןעמוזעמ ןלָאצ ןעמ ףראד ןראג ראפ
 ןוא ,סיורג זיא ןטנאקירבאפ עניילק ןשיווצ ץנערוקנָאק יד ,ןטנעצָארּפ
 -סיוא ןענָאק סָאװ ,ןטנאקירבאפ עסיורג יד ןופ טקיטשרעד טרעוו רע
 ,זַײרּפ ןרעקיליב א ראט לכיט רעסעב א ןטעברא

 -ַָאמעד ןוא טסילאיצַאס אזא טקנוּפ זיא רע זא ,ןביילג םיא געמ ךיא
 םורא ןשטנעמ זא ,טלָאװעג ךיא יו רעמ רעשפע טלָאװ רע .ךיא יו ,טארק
 ןשיוצ טבעל עמ זא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רעבָא .ענויאכ ןבָאה ןלָאז םיא
 טעװ רע ,טוג ?ןעגנילשוצנייא ןרעדנא םעד רענייא ןכוז סָאװ ,ןשיפלאוו
 ?ןופרעד עציוי-לעיוּפ רעד ןַייז טעוו עשז סָאװ .ערעדנא יוװ רעמ ןלָאצ
 ןלעו רעבעוװ ןדִיי קילדנעצ רָאּפ א ןוא ,ןלעטשּפָא ןזומ ךיז טעװ רע
 ?ןַייז רעסעב ןאד ןיוש טעוװ .ענויאכ ןָא רָאג ןביילב

 טימ םזילאיצָאס רעייא ןופ ןרעוו טצוו'ס סָאװ ,ןעז רָאנ ריִמָאל ---
 ,טנאקירבאפ א ןרעוװ ןיילא טעװ ריא ןעוו ,םזיטארקָאמעד רעיא

 רעטעּפש ןגָאז לעװ ןוא טנאקירבאפ ןייק ןרעוו טינ ךיז ביילק ךיא --
 ןפא שיפ א יװ עקאט ךיז טלּפאצ ריא :טציא גָאז ךיא סָאװ ,ענעגייא סָאד
 רעבעוו ערעַײא ןוא ,רעטוּפ טימ לופ ,ןאפטָארב א ףא רעבָא ,ןאפטָארב
 ךעיוק ןייק עליפא קידנבָאה טינ ,טפאז םענעגייא רעייז ןיא ךיז ןעלגערּפ
 - ,ךיז ןעלּפאצ וצ

 לסיב א ןסע רעבעוו יד ביוא זא ,ןזיײוװרעד וצ ךיז טרעטאמ סוקניּפ
 טיירד ּפָאק רעד :רע יװ רעקַיור ראפרעד ייז ןפָאלש ,םיא ןופ רעגרע
 ףניפ ןבעג :ןטַײב ייז טימ ךיז לָאז רע ,רָאפ םיא גָאלש ךיא ןוא ,טינ ייז
 ערעייז ךיז ראפ ןעמענ ןוא ןרעמיצ ףניפ ןופ עריד ןַײז סעילימאפ-רעבעוו
 יו רעמ ןעמענראפ סָאװ ,לוטש-בעװ יד טימ ןיוש ,סעריד ףניפ

 ןפָאלש ךױא רע טעװ ,םירָאװק סעריד יד ןופ ךעטעש טפלעה א

 ,קָיור
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 וצ ןעמעוו טימ ,סע טסייה ,ָאטינ :טנאה רעד טימ ךאמ א טיג סוקניפ
 ,ןדייר

 רימ טנָאמרעד ,םורא ןעצ רָאי א ןיא ןענעגעגאב ךיז ןלעוו רימ זא ---
 טלמעד טעוװ ריא סָאװ ,ןרעה ךיא לעװ ,ןסעומש עקיטציא ערעזדנוא
 ,ןגָאז

 -טיזיוו ןפא קירבאפ רעד טימ לשטנעמ עטזָאלעגוצ עקידכעלַײק סָאד
 טליפ רימ וצ רע ,רעדיוורעד רעמ ףלא גָאט ןדעי טימ רימ טרעוו לטראק
 ,טיג ךיז רע טלַײא ךימ ןגָאזּפָא רָאנ ,עיטאּפמיס סיורג ןייק טינ ךיוא

 רע יבא ?טדער רע זא ,ךימ טרא סָאװ ןוא .יוזא עלא ןענַײז ייז --
 ,..רעַײט טינ ךימ טסָאק ןוא ,ףראד עמ סָאװ ,טוט

 ראפ ךרוד טינ ךימ טבַײרט רע ַײמעל ,טרעלקרעד סוקניּפ טָאה יוזא
 | ,סעזא ןַײמ

 יד ןגעוו טרעלקעג טַײז ןיימ ןופ ךיא בָאה --- ,"יוזא עלא ןענייז ייז;
 רעיײט קראטש רעבָא .עלעטש יד ןטַײב ךיז טליײעג טינ ןוא סעסוקניּפ
 ףלעווצ ראפ טעברא גָאט א ָאש ןצרעפ .טינ ךיוא ךיא בָאה יז ןטלאהעג
 -טנגוי ןיײמ ןיא ,ךיא ןיב --- ןלעפ טינ לָאמגייק רימ טעוו שעדיוכ א לבור
 .ןעוועג רעכיז ,טייקשיטקארּפמוא רעכעל

 ןיא טלעטשעגניירא סכעלַײװטַײז ךיז טָאה ןגרָאמירפ א םענייא ןיא
 ןקידעָאנכאה א קידנבענּפָא ,ןוא רעכָאב רעצראווש א רענייא טפעשעג
 א טעב סָאװ ,םענייא ןופ ענימ ןוא ןָאט םעד טימ רע טָאה ,"ןגרָאמ-טוג,
 ;ןָאטעג גערפ א ,עווָאדענ

 ?טפעשעג ןיא ןשטנעמ א רעשפע טפראד ריא --
 עקיטנַײה קילדעוו .טפעשעג ןיא ןשטנעמ ןייק טינ ףראד סוקניּפ ,ןיינ

 ,טינ ךיוא ןשטנעמ ןייא ןייק ףא טגָארט ,ןטפעשענ

 ןרעטאּפָא טזָאלעג טינ ךיז טָאה רעכָאב רעצראוש רעד רעבָא
 ,ךיג יוזא
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 םוצ טנעה עדייב טימ טקירדעגוצ לשוילעּפאק עטשטיינקעצ סָאד
 טעו רע :ןעשטנאילק וצ טרעהעגפוא טינ רע טָאה ,טעבעג ןיא יוװ ,ןצראה
 -גייא רָאנ יבא ,טעברא עטסרעווש יד ןָאט וצ טיירג זיא רע ,יירטעג ןעניד
 -עג ןטכענ טשרע ,ןיינ ?זדָאל ןיא גנאל ןיוש רע זיא יצ .ךיז ןענעדרָאוצ
 זיא עילימאפ ןַײז .רע זיא ווָאנעדױק ןופ !רע זיא ןענאוונופ .ןעמוק
 זדָאל ןייק ןעמוקעג רע זיא ,ןָאט וצ סָאװ ווָאנעדיױק ןיא ָאטינ ...קורק
 עירעטלאהכוב ןיא עַידעי א טָאה רע ...ךיז ראפ סעלכאט א סעּפע ןכוז
 ,עגיר ןופ ןקראמ אב ווירב ךרוד עירעטלאהכוב טקידנעעג טָאה רע ,ךיוא

 .,טינ טרא םיא רָאנ ..ןטעזאג יד ןיא ךיז טריסנָאנא סָאװ ,םעד טָא אב |
 ןא ראפ סָאװ ,ןָאט וצ טיירג זיא רע .רעטלאהכוב ןייק טינ עליפא ביוא
 טַײצ עטשרע יד ןוא ,עטסרעווש יד עליפא ,ןכאמ ךיז טעוו'ס טעברא
 ,ךיז ןענעדרָאנַײא יבא ,טסיזמוא

 ןפא ךעלטנעה עצרוק עדייב טימ ןוא ןגיוא עטערומשזראפ-בלאה טימ
 סָאד .רעכָאב ןפא טקוקעג רעגַײנ טימ סוקניּפ טָאה לכַײב ןקידכעלַײק
 ןביוהעגנָא ןוא טריסערעטניראפ ,קיטנָאק ,םיא טָאה לקאווטיל עשיגרענע
 ,ןלעפעג וצ

 ,עלעטש א ןטעב ריט וצ ריט ןופ ןייג -- טעברא ןכוז ןופ ןפיוא ןַיז

 -רענע ןזיוואב טָאה --- גָאזּפָא ןטשרע ןטימ ךיז ןרעטאּפָא ןזָאל טינ סָאד

 ,לקאווטיל ןצראווש ןפא קידנקוק זא ,ךעלגעמ .טַײקיליוװסטעברא ןוא עיג

 ךַײלג רעשפע טלָאוװס זא ,קנאדעג רעד ןרָאװעג ןרָאבעג ןסוקניּפ אב זיא

 טימ *טסילאָיצָאס, ןקידסעזא ןוא ןקיצָארט םעד ןטייבראפ וצ ןעוועג

 ןלופטקעּפסער ןוא ןעמאזכרָאהעג ,קעּפָאס ןָא ,ןוא ןשיגרענע םעד טָא

 0 | ,ןאמנגנוי
 לריוג רעד ןוא לריוג רעקידרעטַײװ רענעגייא ןַײמ יװ ,טינ סייוו ךיא

 ךיא ןעוו ,ןרָאװעג ןדיישטנא טלָאװ רעכוזסעלכאט רעװָאנעדױק םעד ןופ

 .ןעיניא םעד ןיא ןַײרא טינ ךיז שימ
 טעװ שטנעמ א ךָאנ זא ,ךַײא טרא סָאװ זיא ,טסיזמוא דלאביוו ---

 ?ןטעברא ךַײא ראפ
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 ףא רעירפ קילב א קידנפראוו ןוא ,ךָאטש םעד טליפרעד טָאה סוקניֿפ

 ףא טלעטשעג זדנוא טלָאװ רע יו ,רעכָאב ןצראווש ןפא ךָאנרעד רימ
 םעד רעמ טרעפטנעעג רע טָאה ,ןטייווצ ןגעק םענייא לָאשגָאװ רעד
 ;רימ יו ,קאווטיל ןצראווש

 לָאצ ,ןשטנעמ טלאה ךיא זא .טינ רענייק רימ אב טעברא טסיזמוא ---
 ,ייז ךיא

 א ,רעמ טינ .טינ טציא רע ףראד טפעשעג ןיא ןשטנעמ ןייק רָאנ = |
 ןייק .טַיײקכעלגעמ א ןבעג םיא ןעמ ףראד ,ןטעברא יוזא ליוו ןאמרעגנוי
 סקעז ביוא רָאנ .טינ טגָארט טפעשעג סָאד -- טינ רע ןָאק ןלָאצ ךאס
 ,טעברא רעד ֹוצ ןלעטש ךיז רע ןָאק ,םיא טקידירפאב שעדיוכ א לבור
 .ןעז ןעמ טעוו רעטַײװ ןוא

 ןיא ןיירא זיא רעכָאב רעצראווש רעד טניז ,ןָא גָאט ןטשרע םעד ןופ
 -ריפ רעד ןיא לאנַאסרעּפ רעד זא ,ןרָאװעג רָאלק רימ ראפ זיא ,טפעשעג
 ,ךיא טינ ,קורק לשיפ ,רע ןבַײלב טעװ *.ָאק טע סוקניּפ, עמ

 -עּפש קעווא זיא ןוא רימ ןופ רעִירפ טפעשעג ןיא ןעמוקעג זיא רע
 -עק ןוא טנעה יד ןופ טעברא יד ןסירעג רימ אב טָאה רע .רימ ןופ רעט
 טָאה רע .ןָאט וצ סעּפע ךָאנ ָאטינ זיא יצ ,טגערפעגכָאנ ךיז רעדייס
 טימ םיא טעפנאכעג ,סָאבעלאב םוצ טַײקַײרטעג עשיטניה ןזיוועגסיורא
 ,ץלא ןסוקניּפ ןבעגעגרעביא טייחרעקניליטש טָאה רע ;קילב ןוא טרָאװ
 ןיימ ףא ןעלסקא עראד יד טימ טקוצעג טָאה רע ,םיא ןגעוו גָאז ךיא סָאװ
 . וצ דלודעג ןַײז ףא ךיז טשעדיכעג ןוא סָאבעלאב ןטימ גנוטלאה רעַײרפ
 -גווואב ,סוקניּפ םאדאמ רעד ךיז ןכאמ וצ קיצונ טכוזעג טָאה רע .רימ
 יז ןיא רע .ךעלרעטכעט ענעטָארעג עריא ןופ ןלָאװקעגנָא ןוא טרעד
 ןכָארקעג -- רעדניק ערעייז ןוא םאדאמ רעד ,סָאבעלאב םעד -- ןעמעלא
 ןוא שיפ א יװ קידלּפאצ ,עקעטאּפ יוװ ןעוועג זיא רע .לגענ יד רעטנוא
 ,,טרימשאב למיוּב טימ יו קישטילג

 טָאה רעטנאקאב ץלא ,ןקורק וצ טקוקעגוצ ךיז בָאה ךיא רעגנעל סָאװ
 -ץעגרע ןיוש םיא בָאה ךיא זא ,ןעוועג רעכיז ןיב ךיא .ןעזעגסיוא רימ רע
 זיא רע ןעמעוו ףא ,ןצעמע זיא ,ןיילא םיא טינ בוא .טנגעגאב רעִירפ ּוװ
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 זיא רע ןעמעוו ףֹא ןוא טנגעגאב םיא בָאה ךיֹא ּוװ רעבָא .ךעלנע קראטש
 ןוא .ןענָאמרעד ךיז טנַאקעג טינ ןפיוא-םושעב ךיא בָאה סָאד -- ךעלנע
 ,רע ךָאד זיא סָאד :טנַאמרעד ךיז ךיא בָאה ,טכירעגמוא ץנאג ,לָאמאטימ
 -אב סָאד ,"דליפרעּפָאק דיווייד, ןופ ּפיה אירוא רעטנאקאב רעטלא ןַײמ
 אירוא רעכעלברעטשמוא רעד ,ןרָאי עשלגנִיי ענַײמ ןופ קרעװ עטביל
 | !רענייב יד טימ ּפיה

 -ראפ טָאה ּפיה :ןּפיה ףא ךעלנע קיניײװ ,סעמע ,רע זיא ךעלרעסיוא
 דָאב ןופ טשרע יוװ ,םענָאּפ טעירּפעצ-ךעלטיור א ןוא רָאה-ןערפאז טגָאמ
 א ןיא רעביא טייג סָאװ ,ץראווש-ךעּפ ןענייז רָאה סקורק ןוא ,סיורא
 רעטלזדנעועג א יװ ,ראד ןוא ץראווש זיא םענָאּפ ןייז ןוא ,טיַײקיולב
 סָאװ ,ןגיוא עכעליולב-יורג עקידנעמערבנָא טאהעג טָאה ּפיה :רעדנָאלּפ
 רָאּפ א טגָאמראפ קורק ןוא ,ןעזעג ץלא ןוא טקוקעג טינ םענייק ףא ןבָאה
 -גוא ,זָאנ רעפראש רעד רעביא ענעסקאוועגנעמאזוצ ,ןעמערב עטכידעג
 ןעמענ סָאװ ,ןגיוא עקידנפיול עצראווש רָאּפ א ףיט ןציז סע עכלעוו רעט
 ,רעגניפ ענעקורט עראד סקורק .לָאמ ןייא ףא ןעמעלא ןוא ץלא ךרוד
 -יילב סּפיה ףא ךעלנע טינ ךיוא ןענַײז ,ןקאנק ןייא ןיא טלאה רע עכלעוו
 -עג טינ טונימ ןייא ןייק ןבָאה סָאװ ,םערעוװ רעגניפ עטאוועשטשארכ עכ
 ףַײטש ,ןּפיל עניד ענַײז ,עקציילּפ עמורק סקורק רָאנ .ור ןייק טסּוװ
 -לכיימש-קידעפינכ ןוא ,טינ םיא ףא טקוק רענייק ןעוו ,עטעווערונשראפ
 ,טנעה-עּפלאמ ענַײז ,טדנעוועג םיא ףא ןענַײז ןגיוא עדמערפ ןעוו ,עקיד
 סּפיה ,עקציילּפ סּפיה ןענַײז --- ,ינק יד זיב טאמיק םיא ןכיירגרעד סָאװ
 :טייקכעלנע *עקיטסַײג, יד זיא רעקיא רעד רָאנ .טנעה סּפיה ןוא ןּפיל
 ,טייקנבעגעגרעביא עטכאמעג ןַײז ,טַײקינעטרעטנוא עשטרעמיולק ןַײז
 -ניא עמייהעג ןַײז ,יירעכירק עקידנעזיוּפ ןַײז ,טַײקַײרטעג עשלאפ ןַײז
 ,ספיה ןענַײז --- סעַיװאה ןוא סעונט ענַײז עלא ,טילקשינאגירט

 -ָאהצראווש רעד טָאה ,גנוקעדטנא עקיזָאד יד טכאמעג בָאה ךיא טניז
 בָאה ךיא .קורק לשיפ יו רימ ראפ ןריטסיזקע טרעהעגפוא רעכָאב רעקיר
 ןופ ןגָארטעגרעבירא ,טולב ןוא שיילפ ןיא ּפיה אירוא ןעזעג ךיז ראפ
 -כָאנ בָאה ןוא ,קירבאפ סעסוקניּפ ןיא רָאטנָאק רעלעיראטָאנ סדליפקיוו
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 ןוא רעגַײנ ןקיבלעז ןטימ גנוגעוואב ןוא גנולדנאה רעדעי ןַײז טריּפשעג
 טירט יד טריּפשעגכָאנ רעירפ ןרָאי טימ בָאה ךיא עכלעוו טימ ,גנונאּפש
 ןכעלברעטשמוא סעסנעקיד ןופ דלעה םעד ,רעדורב ןקיטסַײג ןַײז ןופ
 רעד ןופ ןעוועג ךיא ןיב טשארעביא ןוא טניוטשרעד יוזא --- ,ןאמָאר
 -רָאפ ןלעג ןַײז טימ רעכָאב ןצראווש ןשיוװצ טייקכעלנע רעקידריווקרעמ
 - .רעגנעג

 טע סוקניּפ, עמריפ יד יוװ ,ןעזעג ןיוש ךיא בָאה עיזאטנאפ ןַײמ ןיא
 טכערבעצ קורק יװ ,"קורק ןוא סוקניּפ, ןיא טלדנאווראפ טרעוו *.ָאק
 ךעלטַײד ךיז בָאה ךיא .ןדליפקיוו ןכָארבעצ טָאה ּפיה יו טקנוּפ ,ןסוקניּפ
 רעטכָאט סעסוקניּפ ראפ ץענ ןַײז טיירּפשראפ קורק יװ ,טלעטשעגרָאפ
 סדליפקיוו ראפ ץענ ןַײז טיירּפשראפ טָאה ּפיה יװ ,רעגייטש ןפא עצלאס
 ןשיװצ קעליכ א ןעזעג ךיא בָאה זיולב ךאז ןייא ןיא ...סענגא רעטכָאט

 ןוא ,עסיפט ןיא ערעיראק ןַײז טקידנעעג טָאה ּפיה :ןאירוא טימ ןעלשיפ
 טינ ןיוש -- טנאקירבאפ סלא טפנוקוצ רעד ןיא ןעזעג ךיא בָאה ןקורק
 עכלעוו ,רעטעברא ןוא סעגישאמ טימ עקאט רָאנ ,לטראק-טיזיוו א ףא
 ,סענָאמכאר ןָא טריטאולּפסקע רע

 טָאה ,סעיזאטנאפ טימ ןעמונראפ ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טַײצ רעד ןיא
 ןפוטשוצסיורא ףא ,טנָאקעג רָאנ טָאה רע סָאװ ,ץלא ןָאטעג אירוא-לשיפ
 ,עמריפ רעד ןיא שטנעמ רעקיצנייא רעד ןביילבראפ ןוא ךימ

 רעקידעפינכ רעדעי ,טרָאװ סעדעי ןַײז ,טעברא רעד ןיא ןערב ןַײז
 ץלא -- סָאבעלאב םעד רענייז קילב רענעבעגעגרעביא רעדעי ,לכיימש
 ,םיא ןשיװצ קעליכ ןפראש םעד ןכיײרטשוצרעטנוא ןעוועג טדנעוועג זיא
 םעד ,ןעיירטמוא םעד ,ךימ ןוא ,ןלופטקעפסער םעד ,ןעיײרטעג םעד
 ,ראטנוב ןוא קינסעזא

 עװעזָאר יד טימ לטנאקירבאפ עקידכעלַײק-ךייוו סָאד יא ,עדייב
 רעדעי טימ רימ ןענַײז ,רענַײז סערָאשעמ רעקישטילג רעד יא ,ךעלקעב
 געט עניימ זא ,טליפעג בָאה ךיא .ךעלגערטרעדמוא רעמ ץלא ןרָאװעג ָאש
 -ברוד טינ ךימ טעװ סוקניּפ ביוא :עטלייצעג ןענַײז עמריפ רעד ןיא
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 ,סנטסקינייוװ ,ןסָאלשאב בָאה ךיא ןוא ,ןייגקעווא ןיילא ךיא לעװ ,ןבַײרט |

 ,טנכייצאב ךיז ראפ סע בָאה ךיא יװ ,"ערע, טימ ,קאנק ןטימ ןייגקעווא
 -מירכָאס עקיטָאטשדמערפ .ןָאזעס ןופ ןערב ןטכער ןיא ןעוועג זיא'ס

 ךיז ןוא עריוכס ןבילקעגּפָא ןבָאה -- טָארקנאב ףא ןטאדידנאק -- ךעל
 / ציידעב ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ ,ןעלסקעוו יד ןופ ןימרעט ןגעוו ןעגנודעג
 -מאלפראפ ןוא לכיימש עלָאג --- סוקניּפ .םענייא זיב ייז ןלָאצ וצ טאהעג
 -עג טָאה רע :ןיילא ךיז ןגיטשעגרעביא לָאמ סָאד טָאה -- ןעלקעב עט
 קעלייכ ןַײז ןקשאמ ןיא טגיילעג טָאה רע ,סעדייא ןא ראפ טָאג טלעטש
 םוצ ףעטוש א ראפ טַײקשידִיי ןַײז ןעמונעג טָאה רע ,עבאהמעליוא
 ןבעל ןוא טנוזעג םאב ,טנוזעג ןַײז אב ךיז ןרָאװשעג טָאה רע ,טפעשעג
 / ןפא לקאטיּפ א ךָאנ ןעיצפורא יידעק ץלא -- רעדניק ןוא בייוו ןַײז ןופ
 | - .לכיט

 --- ,ןעגייוו ןרעהפוא רע לָאז ןוא ,לקאטיּפ סָאד ןיוש םיא טגיילרעד --
 קראטש ,ךעבענ ,עקאט סע ףראד רע -- .טשימעגניירא ךיז ךיא בָאה
 א לבור ןצכא עצנאג סיוא ךָאד רע טלָאצ לאנָאסרעּפ םעד זיולב .ןבָאה

 .שעדיוכ |

  ןַײמ ןופ ןאלּפ םעניא ןַײרא טינ זיא טירטסיורא רעקיזָאד רעד
 -באפ םוצ ליפעגרעדיוו ןוא לקע ןופ סָאמ יד רָאנ ."ערע טימ ןייגקעווא,
 רעטרעוו יד טָא ןוא ,ןגערב יד רעבירא זיא לטראק-טיזיוו ןפא טנאקיר
 ,ןיילא ךיז ראפ טכירעגמוא טּפאכעגסיורא רימ אב ךיז ןבָאה

 אירוא-לשיפ .טיורירעטנוצ ןדנוצעגנָא ךיז טָאה לכילּפ סעסוקניּפ
 "!ייא-ייא-ייא, ;טַײטאב טלָאזעג טָאה סָאװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה
 :טדערעג רעטרעו ןָא ןבָאה רעצעזנָא עקיטפניקוצ יד ןופ רעמענעּפ יד
 "!סערָאשעמ א ןופ עּפצוכ א;

 -יקעל סוקניּפ טָאה -- ...ךיז ןעלציוו וצ ביל טָאה ,גנוי א ץעל א --
 ,טלכיימשעג עטאוועש

 .ןעשעג טינ טלָאװ ךאז ןייק יוװ ,ךיז ןעגניד ןעמונעג רעדיוו ןוא
 ןטשרע םוצ ,רע טָאה ,קעווא ןענַײז ןשטנעמ עקיטַײז יד ןעוו רָאנ

 :ןָאטעג גָאז א רימ ,טַײקידלמיוב רעכעלנייוועג ןַײז ןָא לָאמ
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 טכוז .יירפ ריא טַײז ןכָאװ ייווצ רעביא טנַײה ןופ ,ןאמרעגנוי ,ונ ---
 ,סענָאצעל עליופ ערעַײא ןעווארּפ וצ ףא טרָא רעדנא ןא ךיז

 רעטמיוצעג ןופ ןרָאװעג ךיילב שזא ןענַײז ךעלקעב עוװעזָאר ענַײז
 ,גנוגערפוא

 -טיזיוו ןפא טנאקירבאפ רעד טלָאװ טנאה רעד אב ןּפיה-קורק טימ
 םוש ןָא טרָא ןפא ךַײלג ךימ ןביירטכרוד ןעניגראפ טנָאקעג ךיז לטראק
 לבור סקעז יד ןעוועג דָאש א םיא זיא'ס רָאנ ,עמריפ רעד ראפ ןדָאש
 / *ָאפ ןכָאװ ייווצ ראפ ןלָאצסױא טפראדעג רימ טלָאװ רע סָאװ ,טלאהעג
 | ,ךרוד ףעקייט ךימ טבַײרט רע ןעוו ,סיור

 -ָארט יד ןטסעמ וצ יײרפ ןעוועג ןיוש ךיא ןיכ םורא ןכָאװ ייווצ ןיא
 ,טָאטש-קירבאפ רעסיורג רעד ןופ ןראוט
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 לזדניא םענעטנעוועג ןפא

 אב ןעוועג זיא עלעטש עטצעל ןוא עטירד ןִיִי
 --- ןייטשווָאקנילק ןוא ןײטשטָאר עמריפ רעד
 ןיא סעמריפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא
 ,טָאטש

 רעד ןופ לאנָאסרעּפ םאב זיא ןײטשטָאר
 -- ןייטשווָאקנילק :"רעטלא רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא ןעגנאגעג עמריפ
 | ."ףעש רעד ;

 -ידִיי א -- ןייטשווָאקנילק ;'דָיי רעשימייה, א זיא ןײטשטָאר עַײש
 ."שטַײד , רעש

 -אהעגסיוא יװ ,ףַײטש ןוא טיובעג טסעפ ,ץרוק --- ןייטשווָאקנילק

10 



 א ,םייל רעטנערבעג ןופ יוװ ,םענָאּפ א טגָאמראט -- ,לָאטש ןופ טרעמ
 ןַײז רעביא ,עקשיק עטליפעג א יװ ,רעבירא טלאפ סָאװ ,קראק ןקישיילפ
 ,ןצנַאװ-םלעהליוו עקיציּפש ,עשישטייד ןוא ,ןגארק ןטסערּפעג-טראה
 .ךעלעגייא עיולב עקידעבעל עמאס יד וצ זיב ףורא עטיירדראפ

 רע ןוא עצרוק רעייז םיא אב ןענַײז סיפ ןוא טנעה יד שטָאכ ןוא
 ,שיטסאלע ,ןגעווטסעדנופ ,רע זיא ,לכייב-ריב קידכעלייק א טגָאמראפ
 ףראד רע ןעוו .טסאנמיג א יװ ,ןעגנוגעוואב ענייז ןיא זיצערּפ ןוא קנילפ
 רע רָאנ ,ךיז וצ ןשטנעמ םעד טינ רע טפור ,גנונעדרָאראפ א ןבעגּפָא
 -ָאק א יװ ,לָאק ןפא ףראש ןוא ךיוה ,ןטַײװנופ ןלעפאב יד סיוא טַײרש
 ,טביילג רע יו ,רעגייטש ןשישטַײד ןפא -- ץאלּפ-רירטשומ ןפא רידנאמ

 טכיורבעג קראטש טרעוו סָאװ ,שטַײד ןכעלשידִיי א רע טדער ןדייר
 עטסָארּפ טימ .טָאטש-קירבאפ רעשישטַײד-שילױוּפ-שידִיי רעד ןיא
 ןַיז רע טשימ גנוגערפוא ןופ ןטנעמָאמ ןיא .שיליוּפ רע טדער ןשטנעמ
 רעטרעװ עטסקראטש יד קידנכיורבעג ,שידִיי ןוא שיליוּפ טימ שטַײד
 ;ןכארּפש יירד עלא ןופ

 ךע ףראוו ,טשינ זא !ליומ'ס טלאה !לָאמניײא ךָאנ רעטעװרענָאד --
 ..וווערקאיסּפ ,ערעילָאכ ָאד סיורא ךעד

 רעד ,רעכעה ךָאנ ןאד ןכירק ןצנָאװ עטיירדראפ ףורא ,עקיציּפש יד
 ּפָארק רעד יװ ,טולב טימ ןסָאגעגנָא טרעוו קראק-עקשיק רעקיצלאמש
 עיולב ,עניילק יד ןוא ,גאלש םעד רע טמוקאב טָא-טָא -- קידנע ןא אב
 ,רעיײפ ןצירּפש ךעלגייא-עקרעשטאּפ

 -- זיא ןטנעמַאמ עכלעזא ןיא עטסעב סָאד זא ,ןיוש ןסייוו ןשטנעמ יד
 ןוא ןשָאלעגסױא ףעש רעד טרעװ ןאד ,ךיז ןרעפטנעראפ טינ ,ןגַײװש
 -ארטס יד ןוא ,טרעקאלפעגפוא טָאה רע יװ ,ךיג יוזא טקנוּפ טליקעגּפָא
 ,ןסעגראפ ךַײלג ןרעוו ?ערעילָאכ ָאד , ןפראוווצסיורא סעקנוש

 ןַײז ףא ,ףעטוש ןַײז ןופ ךעּפיה רעד טקנוּפ ץלא ןיא זיא ןײטשטָאר
 -ראפ יד טימ םענָאּפ טלטרעצעג-טאז ןַײז ףא ,ףוג ןטלכעקעג-שיריווג
 -ָאכעג ןשיזיוצנארפ-שידִיי ןטימ ןוא ןגיוא עקידנטסולגליפ ןוא עטלּפענ

 בוָו



 סעווכאר ןיא ןבעל ןקידסעריודליפ ןופ לּפמעטש רעד טגיל לדרעב ןטעיל

 ,קיטליווו ןוא
 ענייז ,ןטסָאמעג -- ןעגנוגעוואב ענַײז ,ןסאלעג זיא גנאג סנײטשטָאר

 ,קידוועשויעמ ןוא ליטש --- דייר
 רָאנ ןשטנעמ א ףא םיטש ןַײז ףוא טינ לָאמנייק טבייה ןײטשטָאר

 -גייוועג יװ רעליטש ךָאנ שטנעמ א םענַײז טימ ןדייר ןָא טבייה רע ןעוו

 רעד זא ,ןיוש ןעמ טסייוו ,ןַײרא םענָאּפ ןיא ךַײלג םענעי קידנקוק ,ךעל
 םעד ןקוק וצ טָאטשנָא ןעוו ןוא .ןדירפוצמוא םיא טימ זיא "רעטלא,
 ענייז ןטכארטאב ,דייר יד ןטימניא ,רע טמענ ןגיוא יד ןיא ןשטנעמ

 -- ,רעגניפ עטלטרעצעג-סיײװ יד ףא לגענ עקידרעטומלרעּפ ענעגייא

 .עלעטש רעדנא ןא ןכוז שטנעמ רעד ןיוש געמ
 רעד ףא סנטסרעמ זיא רע -- ןטלעז טפעשעג ןיא טמוק ןײטשטָאר

 סָאװ ןשטנעמ יד ךיז ןעימאב ,לָאמא ָאי טמוק רע ןעוו רָאנ ,קירבאפ

 עטלּפענראפ סָאװטע יד -- ןגיוא יד ןיא םיא ךיז ןפראוו וצ רעקינייו

 .ענייז ןגיוא עקידנטסולגליפ ןוא
 -אק עגנאל יד ןטיבראפ קירוצ ןרָאי טימ ןיוש טָאה ןײטשװָאקנילק

 -אק א ןוא לקער ץרוק א ףא עלעטיה עשידיסכ-שידַיי סָאד ןוא עטָאּפ

 ןוא שיליוּפ ןעמ טדער םיא אב בוטש ןיא שטָאכ -- ןײטשטָאר ,שוילעּפ

 -- ןעגנוטַײצ עשיערבעה ןוא עשישטַײד ,עשיליוּפ טנעייל ןיילא רע

 - -ינשעגוצ טוג א ,סעמע -- ,עטָאּפאק ענעטלָאּפשעג א ץלא ךָאנ טגָארט

 רעבָא -- ,ןצאל ענעדַײז טימ ,עטנאגעלע ןא ,עטיינעגפוא ןַײפ ןוא ענעט

 ןכוט שיטעצאפ-שידִיי א -- ּפָאק ןפא .ינק יד רעביא זיב עגנאל א טרָאפ

 ,לקעשאד ןיילק א טימ עלעטיה
 -- עכָאּפשימ ןגעק ןייג ,ןײטשטָאר טגָאז ,טינ ןָאק ןוא טינ ליוו רע

 .עכָאּפשימ עשידיגענ-שידיסכ עסיורג א
 ןַײז ןײטשטָאר טַײבראפ דנאלסיוא ןייק סעזייר עטפָא ענייז סייב

 רעמ סיוא רע טעז ןאד .רעשִיעּפָארײא ףא גנודיילק עכעלשידיי-שימייה

 .ןייטשווָאקנילק *שטַײד; רעד יוװ רעײּפָאריײא ןוא שטַײד
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 טּפאכ ןייטשווָאקנילק "שטַײד , רעד זא ,ןסעומש טפעשעג ןיא ןשטנעמ
 ראפ זיא'ס ןוא .ןבער םוצ ,רעּפיקמָאי א ראפ ,לָאמא ּפָארא ךָאנ ךיז
 ןוא ןלאקָאל-טכאנ רענילרעב ֹוצ געװ רעד זא ,טינ דָאס ןייק םענייק
 ,רעסעב טנאקאב ןײטשטָאר דיי ןשימייה םעד זיא ןטעראבאק רעשזיראפ
 | ,ןייטשווָאקנילק שטַיד ןשידִיי םעד יו

 טַײקשישטַײד עשידִיי יד ןוא םענייא ןופ טייקשידיי עשימייה יד
 סעדכא ןיא ןעמאזוצ ןטעברא וצ םיפטוש יד טינ טרעטש ןטייווצ םענופ
 | ,עינָאמראה ןוא

 ,קירבאפ-ךוט עסיורג א -- קירבאפ רעד טימ ןָא טריפ ןײטשטָאר
 טקיטפעשאב ןוא ערעדעי ָאש ןעצ וצ סעטכאוו ייווצ ןיא טעברא סָאװ
 ,ןקאילַאּפ ןוא ןשטייד --- םאנטיוא ןָא עלא .רעטעברא טנזיוט רעביא

 "באפ רעד ףא ןבָאה טינ םיפטוש עדייב ןליוו רעטעברא עשידִיי ןייק
 -דיילקעג"ץרוק רעד טינ ,ןײטשטָאר רעקידסעלָאּפגנאל רעד טיג -- קיר)

 ,ןייטשווָאקנילק רעט |
 סעבאש :ךָאװ ןיא געט ייווצ ןייטש קירבאפ יד ןזָאל טינ ןָאק ךיא ---

 רעד טגָאז -- ,עכעלטסירק בילוצ קיטנוז ןוא רעטעברא עשידִיי בילוצ
 ,ןײטשטָאר דִיי רעשימייח

 זדנוא אב ןענַײז קירבאפ רעד ףא עטקיטפעשאב טפלעה יוװ רעמ ---
 יז ןבָאה ןטעברא .ןעלדניק ףא זיולב ןגיוט רעבַײוװ עשידִיי ןוא ,ןעיורפ
 ,שטייד רעשידִיי רעד טגָאז -- ,טינ טַײצ ןייק ןוא טינ קעשייכ ןייק

 רעטעברא עשידִיי קיצפופ ,טנעמעלע רעקיורמוא ןא ןענַײז ןדִיי --
 -ראפ --- ,עשידיי-טינ קיצפופ טרעדנוה ןַײנ ןכאמ עילאק זדנוא ןלעוו
 רעייז ןופ עביס עסעמע יד ןשטנעמ ענעגייא ראפ םיפטוש עדייב ןעיורט
 .רעטעברא עשידִיי וצ טפאשרענגעק

 ךיז ןעַײרשעצ סענעריס-קירבאפ יד רעדייא ךָאנ ,ןגרָאמירפ ןדעי
 ןָא ןיוש טבייה ,גָאטסטעברא רעַײנ א ףוא טייטש סע זא ,גָאזנָא ןטימ
 ןייטשווָאקנילק ןוא ןײטשטָאר עמריפ רעד ןופ קירבאפ ןיא ןסילפניירא
 -שטיינקעג טימ ,ערעטלע ,סנרעטעברא ןוא רעטעברא םָארטש רעטיירב א
 םענטירּפס טיִמ -- עגנוי ,טנעה עטעװערָאהעגסױא ןוא רעמענעּפ עט
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 ןיא ןוא סעזולב עיולב ןיא רעטעברא ;גיוא ןיִא לקניפ א טימ ןוא טָארט
 -עטיה עשיליוּפ ןיא ןוא סעקּפעק עשישטַײד ןיא ,ךעלקער ענעגָארטעגּפָא
 שירעליווו ,ךעלכיטיּפָאק ןיא סנרעטעברא ;סעקעשאד עקיצנאלג טימ ךעל
 עלא רעבָא ,ּפעק עטזיולבטנא טימ רעדָא ,ןרעיוא יד רעטניה ןדנובראפ
 טעברא סָאװ ,טַײקנדירפוצ ןוא דיירפ ןופ קורדסיוא םענעי ןָא ענייא יו
 ,ןשטנעמ םעד ןבעג ףראד

 ןטַײז עדייב ןיא ןסוּפרָאק ענרומכ ,עגנאל ייווצ טמענראפ קירבאפ יד
 -נעטש ,ענרעזַײא טימ ןוא ,לענוט א יוװ ,לָאמש ,גנאל זיא רעכלעוו ,ףיוה
 ,עמרוט א יו ,ןרעיוט עטכאוואב ןוא ענעסָאלשעג קיד

 טימ טליפעגנָא לענוט-ףיוה רעד זיא סעלסעמ ןיא ָאש קיצנאווצ
 יד ןרעטיצ סע ,ןסוּפרָאק-קירבאפ יד ןרירביוו סע .גנוגעוואב ןוא שיורעג
 עשינאכעמ יד ףא ךעלפיש יד קירוצ ןוא ןיה ןגָאי לענש-ץילב ,ןביוש
 -ךיוה עסיורג סיורא ןזָאל ןוא ןַײרא ןזָאל ןרעיוט עטנפעעג .ןלוטש-בעוו
 "יטש עקיטראפ ןוא עיור-בלאה טימ ,ןראג טימ רענעגעוו ענעדָאלעגנָא
 ףיוה-עמרוט א וצ ףיוה-קירבאפ םענופ טייקכעלנע יד רָאנ ,טנאוועג רעק
 ןאראפ זיא סנעגנּוװצעג ,סכעלמייהמוא סעּפע ,רענעלק טינ ןופרעד טרעוו
 ןיא ,ןרעױט עטלגיראפ קידנעטש יד טימ ףיוה ןלעקנוט-קיביײא םעד ןיא
 םאב לדַײב-לָארטנָאק םעד ןיא ,ןעלסילש עסיורג יד טימ רעטכעוו םעד
 ךָאנ קירבאפ ןופ רעטעברא יד ןזָאלסיורא ןופ ןפיוא םעד ןיא ןוא רעיוט
 | ,טעברא רעד

 -אב יד ייבראפ גנאגכרוד ןלָאמש ןכרוד ךרוד ייז ןעייג זייווקיצנייא
 ןטַײז עדייב אב ןעייטש סָאװ ,רעטכעוו ייווצ יד ןופ ןגיוא עקידנּפאט
 יד ןּפאטאב טימ רעטכעוו יד טינ ךיז ןענעגונאב לָאמטּפָא .גנאגכרוד
 קידנבעג ריפ א ,טנעה יד טימ ייז ןּפאטאב ןוא ןגיוא יד טימ רעטעברא
 -עברא לייט א .סענעשעק ןוא סרעּפרעק ערעייז רעביא סעינָאלד יד טימ
 .גנוטכאראפ טימ רעדָא קיטליגכַײלג גנוכוזאב רעד וצ ךיז טיצאב רעט
 ערעדנא ,"דרע רעד ןיא ךַײא טָאה עמ ,ךוז ,אנ, :טנעה יד ןטיײרּפשעצ ייז
 :ףוא סע טצייר רעדיוו

 !טולב שיטניה ,סרעברעצ ,וא --
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 סָאװ :ןטייק ףא טניה יוװ ,רעמ טינ ןענַייז ייז ?ייז ןופ וטסליוו סָאװ --- |
 ,ייז ןעוט סָאד ,טסייה סָאבעלאב רעד

 -רא רעטגערעגפוא ןא ךיז ןָאק --- !שטאמאיסּפ ,סעניוז ןופ ןיז --
 | ,ןקיוראב טינ רעטעב

 וואלסינאטס טגָאז --- ,ןָאטּפוא טשינרָאג וטסעװ ַײרעלדיז טימ --
 גנאל ןיוש ןטלָאװ םיטאבעלאב יד ןכלעוו ,רעבעוו רעגנוי א ,יקצינָארב
 --- ,ןיגּפָא טאלג ייז טעוו'ס זא ,ןסייוו ייז ןעוו ,קירבאפ ןופ ןפרָאװעגסיורא
 טפאשעגּפָא ןלָאז ןעגנוכוזרעטנוא יד ,ןָאטעג סעּפע רעסעב טלָאװ ריא
 .ןרעוו

 וצ טיירג ןעייטש ערעדנא קיצנאווצ ןעוו ,ןָאט וטסנעק סָאװ !ןָאט --- |
 ?לוטש-בעוו םאב טרָא ןַײד ןעמענראפ

 ךָאנ ןרימ ,ןַײז יוזא קיבײא טינ טעוו'ס .קעדאלוו ,דלודעג בָאה --
 ,רעיוט םאב טניה יד רָאנ טינ ןדניוושראפ ןלעוו סע יו ,ןעז וצ ןבעלרעד
 טפור -- !רעטצנעפ-לגיּפש יד רעטניה ערעייז םיטאבעלאב יד ךיוא רָאנ
 ,טַיז רעד ןופ רעטעברא ןא ּפָא ךיז

 טגָאז -- ןסעומש עכלעזא ראפ טרָא סָאד טינ זיא ָאד ,ונ ,ונ --
 ךיילג ייז קידנקוק ,רעטכעוו ייווצ יד ןשיווצ ךרוד טייג ןוא וואלסינאטס
 רעד ןופ ןגיוא יד ןיא טקוק רעמיוצ-סעַײכ א יװ ,ןַיײרא ןגיוא יד ןיא
 ןַײז טדער --- ?!ךימ ןכוזאב ,עבארעדא ,ךיז ווּורּפ ,ונא, .עייכ רעטמיוצעג
 | ,רעטרעוו ןָא קילב

 וצ טּפאטאב רעטכעו רעד עכלעוו ,ןרעטעברא ןא זא ,טפערט סע
 ;טנעה יד רעביא ץעז א םיא טיג ,קיסיילפ

 וטסָאה ךאס א !שטאמאיספ ,סעפאל עשרעזאכ יד טימ קעווא --
 !?טינ ףראד עמ וו טסכירק וד סָאװ ,טגיילעגניירא ןטרָאד

 ףא זיוה א ןיא טנָארפ ןצנאג םעד טמענראפ רעגאל-קירבאפ רעד
 ןוא ץנאלג טימ לֹופ ,דילָאס ץלא זיא ָאד .טָאטש ןופ סאג-טּפיוה רעד
 עסיורג טיִמ ןלאז עלאסָאלָאק :"רעגייטש ןשטַײד ןפא; -- גנונעדרָא
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 עטרילָאּפ טימ ,קנאב א ןיא יװ ,ןליד עטלסקעוועג טימ ,רעטצנעפ-לגיּפש
 -עג ןוא ןטָאיװעש ,ןּפארד טימ טקאּפעג ּפָארא זיב ןביוא ןופ ,סעצילָאּפ
 ,קירבאפ רענעגייא רעד ןופ ןטנאוו

 ןיא יוו ,"ןייטשווָאקנילק ןוא ןיטשטָאר, לזדניא םענעטנעוועג ןפא
 זיא ,טָאטש-קירבאפ רעסיורג רעד ןופ טלעוו רענעטנעוװעג רעצנאג רעד
 -עגנַיײא רעטעברא-ןיול יימרא עקידרענלָאקנָא ןוא עקידרענלָאקסַײװ יד
 רעדָא ,ןעגנוי ןוא טַײלעגנוי ,עטלעטשעגנָא :סעירָאגעטאק יירד ןיא טלייט
 | וי /  ףשטנעמ;

 -איֵאו עסיורג ,סרעטלאהכוב-טּפיוה ,סרעטלאווראפ ,ןטנערוקָארּפ
 ,עטלעטשעגנָא ןענַײז סָאד -- סרעפיוקראפ עטינעג עטלא ,ןרָאשז

 ןשטנעמ ,סרָאטידעּפסקע ,רעטעברא-רָאטנָאק ,סרעטלאהכוב-ףליהעג
 רעטנוא ןטליג ,רעטלע רעייז ןופ קיגנעהּפָאמוא ,קנאבמָאט רעד רעטניה
 ,טַײלעגנוי ןעמָאנ םעניימעגלא םעד

 -ייז ןבַײלג רעייז ןוא ךעלגניי-קיש ,סענאמרופ ,סרעגערט ,סרעקאּפ
 .ןעגנוי -- טעשַאּפ ןענ

 ,"שטנעמ, ןעמָאנ םעד טגָארט גנוי רעטארייהראפ א
 ,סעלעטש ףא ןענַײז טַײלעגנוי ,סנטסָאּפ ןעמענראפ עטלעטשעגנָא

 |  ,ןעניד --- ןשטנעמ ןוא ןעגנוי
 רענעטנעוועג רעד ןופ עיטארקָאטסירא יד זיא סָאד -- עטלעטשעגנָא

 רעד -- ןשטנעמ ןוא ןעגנוי ;סאלק-לטימ רעד -- טַײלעגנוי ;טלעוו
 | | .ןיומאה רעד ,סבעלּפ

 "אב :טקערָאק םיטאבעלאב יד ךיז ןטלאה עיטארקָאטסירא רעד טימ
 ,"עשזעטלאהכוב עינאּפ, :"עינאּפ , יז ןפור ןוא טנאה רעד ראפ ךיז ןסירג
 -טנע סאלק-לטימ םעד ןופ *ןגרָאמ-טוג, ןפא ..."עישטאנעצעמ עינאפ,
 רעד ןוא "*ףעָאמ-ןעָאמ; ןקידנלַײא ןא טימ "ףעש, רעד טרעפ
 עקינעטרעטנוא יד ףא .ּפָאק ןטימ לקָאש ןעמוטש א ךרוד -- ?רעטלא;
 ןבירטעגרעביא ןוא קידענג לָאמא יז ןרעפטנע סבעלּפ םענופ ןעגנוסירגאב
 גנומיטש רעד ןָא ךיז טדנעװ סע :טינרָאג -- לָאמא ןוא ,ךעלטניירפ
 | ,םיטאבעלאב יד ןופ
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 שרעיז ףא טַײלעגנוי ןוא עטלעטשעגנָא יד ןפור םיטאבעלאב יד
 רעה; :"וד, ןוא ןעמענ ערעייז אב -- ןשטנעמ ןוא ןעגנוי יד ,סעילימאפ
 ..."!עשיומ ,רעהא רָאנ םוק , ,*!לימש ,רָאנ

 ןשטנעמ יד -- לודניא םענעטנעוועג םענופ רעשרעה יד רָאנ טינ
 יד וצ ענייא ךיז ןעיצאב -- ,סָאבעלאב ןייא עלא ןעניד ייז שטָאכ ,עפוג
 | ,ןסאלק ענעדיישראפ וצ טרעהעג ןטלָאװ ייז יו ,ערעדנא

 ,עלעג ,עטראה טימ ,רעפייטש א ,יקצעּפיל ןאּפ -- טנערוקָארּפ רעד
 -ליו ספעש םענופ עיּפָאק עכעלטקניּפ א -- ןצנָאװ עטיירדראפ ףורא
 "עג טלָאװ רע יוו ,םיא רעטנוא ןעמעלא טימ ךיז טלאה -- ,ןצנָאװ-םלעה
 -קאזיא -- רעטלאהכוב-טּפיוה רעד .טפעשעג םוצ ףעטוש רעטירד א ןעוו
 -עלא ףא טקוק ,זָאנ רעראד רעפראש א טימ ןיושראּפ רענעקורט א ,ןָאס
 ןָא טדער סָאװ ,קילב ןטלאק א טימ ןלירב ענעדלָאג ענַײז ךרוד ןעמ -

 אנאּפ אז רימ טימ ןרעוו טינ ךיז ווּורּפ ןוא טרָא ןַײד סייוו; :רעטרעוו
 -ראּפ רעדילַאס א ,קיטפאהראוו -- רָאשזאיָאװ רעטסטלע רעד ..."אטארב
 רעלעיצניװָארּפ א ןיא רעימערּפ א ןופ ןרינאמ ןוא םענָאּפ א טימ ןיוש
 -גביוא רעקידעגג טימ טַײלעגנוי יד טימ ךיז טלאה --- עּפורט-ןטערעּפָא
 -טקאט א ראפ טכארטאב רעכיז טלָאװ רע .גנערטש רעבָא ,טַײקיּפָארא
 יד טגנאלרעד רעטשרע רעד םיא טלָאװ ןאמרעגנוי א ןעוו ,טַײקיזָאל
 רעדָא "עינאּפ, א ןָא טדנעוװעג םיא וצ ךיז טלָאװ רע ןעוו רעדָא טנאה
 - ,"ןידָאּפסָאג;

 ךַײלג עלא ןטעברא ןשטנעמ ןוא ןעגנוי ּווז ,רעלעק ןיא ןטנוא עליפא
 -רעדאב יד טבעל ןטרָאד עליפא ,טכעלש ךיילג עלא ןבעל ןוא רעווש |

 ,ךיז ןופ רעקירעדינ עלעסיב א ןצעמע ןטלאה וצ שינעפ
 ןופ ןקוק ןקָאטש עטשרעגייא יד ןופ עקידרענלָאקסַײװ יד יו טקנוּפ

 שיווייפ טקוק יוזא ,ןרעלעק יד ןופ עקידרעגלָאקנָא יד ףא ּפָארא-ןביוא
 --- ,"ןטלאע ןטימ ןבער ןייא וצ טרעהעג סָאװ ,דיסָאכ א -- רעקאּפ רעד
 רעטכעוװ:טכאנ םעד ,ןועײבישזדאכ םירעק ףא ּפָארא-"ביוא ןופ
 םעד ,ןוָאלוסרוא אפאטסומ ףא ןוא ,לזדניא םענעטנעװעג םענופ
 ,ןאמרופ
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 ,עשיומ -- עשיומ זיא -- ,שיווייפ טגָאז -- ,ןדִיי זדניא אב --
 -דנאה רעטצעל עמאס רעד ןוא ,שיווייפ --- שיווייפ ןוא לימש -- לימש

 עלא ?סעָאװ ,לדוואהעל ,ייז אב רעבָא .ּפָאק ןשידִיי א ךעז ףא טָאה שזאיל |
 ..ּפעק עטלָאגעג עקיבלעז יד ןוא םענָאּפ ןייא ןבָאה ןרעטָאט
 | !לודבא

 יװ ,ןרעטָאט עלא ראפ ןעמָאנ רעד רעלעק ןיא זיא סָאד -- *לודבא;
 ,ןסייה טינ ןלָאז יז

 רעביא טרעזאכ עמ ןוא ךיוה טיײרש עמ רָאנ ,ייז וצ טדער עמ טינ
 ןשטנעמ ענענאטשעגּפָא וצ טדער עמ יװ ,לָאמ עכעלטע רעטרעוו יד
 | | ,דייר ערעַײא רעווש ןעמענאב סָאװ

 םענעטנעװעג ןופ רעניווונייא יד ןופ טפאשנגייא עקידריווקרעמ א
 -יראב רעייז ןוא טייקסיורג רעדמערפ טימ ךיז ןסיורג רעייז זיא לזדניא
 יד רעטניה עיטארקָאטסירא רעד ןופ .סערישא עדמערפ טימ ךיז ןעמ
 -רעטנוא ןיא גנוי-רעקאּפ ןטצעל ןזיב ךעלרָאטנָאקדזָאלג עטמאצענּפָא

 טייקסיורג רעד טימ עלא ןריצלָאטש לזדניא םענעטנעוועג םענופ טנורג

 -עג םוצ םיפטוש ןעוועג ןטלָאוװ ייז יו ,עמריפ רעד ןופ טַײקכַײר ןוא

 | יי ,טפשש
 רעד ןופ טַײקכַײר ןוא טכאמ רעד טימ רָאנ טינ ךיז טסיורג עמ

 -עג עסיורג ערעדנא טימ ךיוא טריצלָאטש עמ רָאנ ,עמריפ "רענעגייא,

 עמ ,םיכָאװער עדמערפ טלייצ עמ .עקידנרירוקנַאק טימ עליפא ,ןטפעש

 זיא סָאװ ,טַײקיגײלק עדעי טסייו עמ ןוא סנגעמראפ עדמערפ טצאש

 ןעוועג עייגענ טלָאװ סע יוװ ,עירטסודניא רעד ןופ ּפעק-ןּפראק יד עייגענ

 ,ןיילא ךיז
 ןציז ,ןָאטעגּפָא ןיוש זיא טעברא יד ןעוו ,ןעָאש עקיטכאנראפ יד ןיא

 רעסיורג רעדעי ןופ ןצאזמוא יד ןופ ןסנאלאב רעטנוא ןריפ ןוא טַײלעגנוי

 "ןעיצקא רעדעי ןופ ןדנעדיוויד יד סיוא ןענעכער .טָאטש ןיא עמריפ

 לפיוו ,רָאי א טבעלראפ רענָאילימ רעדעי לפיוו ,ּפָא ןצאש ,טפאשלעזעג

 -- ןטרָאק ןיא טליּפשראפ רע לפיוו ןוא עטבילעג ףא טדנעוװשראפ רע

 ' .עקעּפָאק רעטצעל רעד וצ זיב ץלא
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 סָאװ ,עריוכס קעּפ עסיורג ףא סרעקאפ ןציז ,סרעלעק יד ןיא ,ןטנוא
 יד ענייא ךיז ןלייצרעד ןוא ,דנאל ןקע עלא ןיא ןרעוו טקישעגּפָא ןפראד
 לָאמא ןענַײז סָאװ ,ןרענָאילימ ןטנאקירבאפ ןגעוו סעסיימ ערעדנא
 עכלעוו ןוא -- ,לשָאמעל ,קאסורּפ דיװָאד --- ,סרעקאּפ ןעוועג ןיילא
 ערעייז ןביירשוצרעטנוא סיוא ייז טמוק סע ןעוו ,םעייהדא ךָאנ ןציווש
 | : | .ןעמענ

 ןרעוו ןטָאדקענא ןוא סעטַײמ יד ןכלעוו ןיא ,ןָאט ןוא ןפיוא םעד ןיא
 -עפָאה ענעגרָאבראפ ןוא גנוקידירפאב לקיטש א ךיז טליפ ,טלייצרעד
 "אפ א ןעוועג ,ךָאד ריא טעז ...ןוא .ץערָאהמא אזא ןוא רענָאילימ א :גנונ
 טָאג אב ...רעשפע .רענָאילימ א -- טציא ןוא ,זדנוא ןופ רענייא ,רעק
 -ָאד א ןרעוו זדנוא ןופ רעדעי ןָאק ,ןלעוװ רָאנ רע לָאז ...ךעלגעמ ץלא זיא
 ,קאסורּפ דיוו

 סָאד -- ןדנעדיוויד ,ץאזמוא ,ןטָארקנאב ,ןטסעטָארּפ ,ןעלסקעוו ,ןדנוק
 םענעטנעװעג ןפא ןסעומש עלא ןופ עמעט עקיצנייא יד ןעוועג זיא
 -נעוועג םענופ רעניוװנַײא יד זא ,טריסאּפ טינ לָאמנייק טָאה'ס .לודניא
 ,שרעדנא סעּפע ןגעוו ןדייר ןלָאז לזדניא םענעט

 םענעטנעוועג ןפא !ךאז עטרעהרעדמוא ןא ןעשעג זיא לָאמאטימ ןוא
 וצ טָאה סָאװ ,סניוזא סָאװטע ןגעוו ןדייר ןביױהעגנָא ןעמ טָאה לזדניא
 "יוכ טינ ןיילא ,קיטילָאּפ ןגעוו -- טאהעג טינ סעכייש עטסדנימ יד םיא
 ,קיטילָאּפ זיא סָאד זא ,קידנעַײז דעש

 רעסאזלע ןכַײר א ןופ ןוז רעד זא ,ןריסאּפ טפראדעג יוזא טָאה'ס
 ןרעוװ לָאז טנאסרעמָאק רעשזיראּפ ןכַײר א ןופ םעדייא ןוא טנאקירבאפ
 -רעּפ רעכלעוו ןיא ,ערעפא רעשיטילָאּפ רעזעידנארג א ןופ רעטנעצ רעד
 טימ ןעוועג ןטכַאלפעגרעביא ןענַײז סערעיראק ןוא ןסערעטניא עכעלנעז
 םעד םורא :רענעלּפ עשיטילָאּפ עקידנעײגטַײװ ןוא סעגירטניא-ייטראפ
 א טרעקאלפעצ ךיז טָאה לשטנעמ ךעלטינשכרוד ,ןדיישאב א ןופ ןעמָאנ
 "ירעלק ,רענאקילבוּפער ןוא ןטסיכראנָאמ ןשיװצ ףמאק רעטרעטיבראפ
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 ןשיטילָאּפ ןשיוצ ,ןטסילאיצָאס ןוא ןטימעסיטנא ,ןלאקידאר ןוא ןלאק
 עיצקאער רערעטצניפ עמאס רעד ןשיװצ ,טַײקיטכערעג ןוא לדניווש
 -ילעטניא רעלאקידאר ןוא טאיראטעלָארּפ ןקידנבילטַײהַײרּפ ןוא
 | יי ,ץנעג

 -קנארפ ןיא טָאטש עשירעטילימ ןוא עשימעדאקא עליטש א ,ןער ןיא
 רעד ןופ טקא רעטצעל ןוא רעטירד רעד טליּפשעגּפָא ךיז טָאה ,ךַײר
 ןא קירוצ רָאי עכעלטע טימ זיב ,סופיירד ןאטיּפאק .סופיירד עידעגארט
 ןענָאילימ ןופ ןּפיל יד ףא ןגעלעג טציא זיא ,ןעמָאנ רעטסּוװאבמוא
 םאי א טעוװעשובעג טָאה םיא םורא ןוא .טלעוו רעצנאג רעד ןיא ןשטנעמ
 עילאווכ א זא ,קראטש יוזא ןעוועג זיא םערוטש רעד .ןטפאשנדַײל ןופ
 סָאװ ,ןעלזדניא ענעטנעוועג יד וצ זיב שזא טכיירגרעד טָאה םיא ןופ
 ענעטָאיװעש טימ טלעוו רעקימורא רעד ןופ ןעוועג טמאצענּפָא ןענַײז
 טימ ,קיטילַאּפ עקיצנייא יד ּוװ ןוא טנעו ענעטנעוועג ןוא ןעגנוטסעפ
 זיא ,טריסערעטניא ןָא קיביײא ןופ ךיז ןּבָאה רעניוװנַײא יד רעכלעוו
 | ,קיטילָאּפ-סלדנאה יד ןעוועג

 ערעפא-סופיירד יד זיא ןעלזדניא ענעטנעוועג יד ןופ ןשטנעמ יד ראפ
 לבליב ןשלאפ א טכאמעג ןבָאה ןטימעסיטנא :ךאז עשידִיי-ןייר א ןעוועג
 ןוא ."לזדניא סלװַײט, ןפא םיא טקישראפ ןוא רעציּפָא ןשידִיי א ףא
 -םיוו זיא ,טקידענגאב םיא טָאה טנעדיזערּפ רעשיזיוצנארפ רעד שטָאכ
 לייוו ,טלעוו רעצנאג רעד ראפ ןרעוו ןזיוורעד לָאז דלושמוא ןַײז זא ,קיט
 ,.."ןדִיי ראפ רעגרע ןַײז טעוו ,טינ ביוא,

 "יוכ טינ ןבָאה ןעלודניא ענעטנעוועג יד ןופ ןשטנעמ יד שטָאכ רָאנ
 ,ףמאק ןשיטילָאּפ א ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרא ןענַײז יז זא ,ןעוועג דעש
 ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ רעקינייװ טינ םיא ןיא ןעוועג טכַאקראפ יז ןענַײז
 ,ךיז טלדנאה סע סָאװ ןגעוו ,ןענאטשראפ ָאי

 ןוא ןטכיראב-עשזריב רעסיוא טָאה סָאװ ,"ףעש , רעד ןיילא עליפא
 -יטפעשאב עקיסאּפ, ןכוז סָאװ ,סעקנידנָאלב ענייש ,עגנוי ןגעוו ןסנָאנא
 טינ ןעגנוטַײצ יד ןיא ךאז ןייק לָאמניק ,"ןרעה עכעלגעמראפ אב גנוק
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 סנגרָאמירֿפ קידנעמוק ,גָאט ןדעי טָאה ןיילא רע עליפא -- ,טנעיילעג
 | ;ךיז ןגערטכָאנ ןעמונעג ,טפעשעג ןיא

 ךיז טרעה סָאװ -- אסופיירד עיווארּפס וו ָאגעװָאנ שטאכילס ָאצ --
 ?סעצָארּפ-סופיירד םעד ןיא סיינ

 רעד ,ןָאסקאזיא סָאװ ,טרָאּפאר םעד טימ ךיז קידנענעגונאב טינ ןוא
 "עייל ןביוהעגנָא ןיילא רע טָאה ,ןבעגעגּפָא םיא טָאה ,רעטלאהכוב-טּפיוה
 ,סעצָארּפ םענופ ןטכיראב ןענ

 ןעועג ןסעומש עלא ןופ עמעט עקיצנייא יד זיא רעירפ יו טקנוּפ

 ,ךאז ןייק ןגעוו טונימ רעיירפ רעדעי ןיא טציא ןעמ טָאה יוזא ,טפעשעג

 ןגעו טדערעג ןבָאה סע .טדערעג טינ ,סעצָארּפ-סופיירד םעד רעסיוא

 ןדנוק טימ םעד ןגעו טדערעג טָאה עמ ,ןשטנעמ יד ךיז ןשיווצ םעד

 ןטימ ןוא "ףעש; ןטימ סעצָארּפ םעד ןגעוו ןסעומש טריפראפ טָאה עמ

 םענעטנעוװעג םענופ רענאטרעטנוא יד סָאװ ,ךאז א -- עפוג ?ןטלא;

 -עג טינ .לָאמנייק רעירפ ןטלָאװ ,סאלק-לטימ ןַײז ,סנטסקינייוו ,לזדניא |
 ,טגאוו

 ןענַײז ?ָארעדרָאכ, ןוא *עיסָאד; רעטרעװ עטנאקאבמוא ,עדמערפ יד
 -מאק; ןוא "*טָאיװעש, רעטרעוװ יד יו ,שימייה רעקינייוו טינ ןרָאװעג
 ןיא ןטאקָאװדא ןוא סעדייא יד ןופ ,רעטכיר יד ןופ ןעמענ יד ."ןראג
 רעד וצ סעכייש עטסדנימ יד טאהעג טָאה סָאװ ,ןרעדעי ןופ ,סעצָארּפ
 -ןיא ענעטנעוועג יד ןופ רעניווװנייא יד ןשיווצ ןענייז ,ערעפא-סופיירד
 -ירבאפ עטסערג יד ןופ ןעמענ יד יוװ ,טוג יוזא ןרָאװעג טנאקאב ןעלזד
 ,טָאטש ןיא ןטנאק

 -רעטסע ןָאיּפש ,ראקיּפ קינװָאקלָאּפ ,ירנא ןאטיּפאק ,עינער רָאיאמ
 ,עיסרעמ :ןרָאטסינימ-סגירק עשיזיוצנארפ ענעזעוועג ףגיפ יד ,עזאה
 -ירהד ןופ רענגעק עלא -- ןאזנאש ןוא ןעדנילרוצ ,קאינעוואק ,ָאיליב
 עכעלנעזרעּפ ןוא לעָארסיי-עניױס יװ ןרָאװעג טכארטאב ןענַײז -- ןסופ
 -אפ ןענַײז ןסופיירד ןופ רעקידייטראפ ןוא טניײרפ יד יװ טקנוּפ ,טנַײפ
 רעד ןוא אילָאז לימע ..;םיוויורק טאמיק ,טנַײרפ-ןדִיי ראפ ןרָאװעג טנכער
 ןעמונראפ ןשטנעמ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןבָאה ירָאבאל רעקידייטראפ
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 טימ .יקסנאנזָאּפ ןוא רעלבייש רעלעיירטסודניא עסיורג יד ןופ ט'רָא סָאד

 יד טימ יו ,רעמ טריסערעטניא ךיז ןעמ טָאה ָאסנאמעלק ןוא ןסערָאשז

 ,ןרענָאילימ ןטנאקירבאפ

 ןיא זיא ,סעצָארּפ-סופיירד ןופ ןערב ןטכער ןיא ,גָאט א םענייא ןיא
 רטאּפיסיס ץעּפוק עידליג עוורעּפ רעװקסָאמ רעד ןעמוקעגּפָארא טפעשעג
 ,דנוק רעטסלעיאר ןוא רעטסערג סעמריפ רעד ,ווָארָאדיס שטיוװָארָאדיס

 ןעצ "ןעוועג טרעוו, זיא ווָארָאדיס רטאּפיסיס סָאװ ,ןיילא סָאד ןיוש
 ןבָאה ןעמאזוצ םיפטוש עדייב לפיוו ,ליפיוזא לָאמ ןעצ -- לבור ןָאילימ
 ףעש םענופ -- טפעשעג ןיא עלא זא ,ןעוועג גונעג זיא -- ,טגָאמראפ
 ןופ שינעפעשאב א ףא יו ,ןקוק םיא ףא ןלָאז -- לגניי-קיש ןטצעל ןזיב
 זא ,טסוװעג ןעמ טָאה קָאטש ןטשרעבייא ןזיב רעלעק ןופ .ןימ,ןרעכעה א
 -עס א ןיא לבור טנזיוט קיצרעפ ןזייל וצ טיג שטיװָארָאדיס רטאּפיסיס
 ןוא 1ןפָא געט קיסַײרד, עריוכס יד סיורא םיא טקיש עמ זא ,ןָאז
 ענעװטסראדוסָאג ןיא יװ רעכיז םיא אב זיא טלעג סָאד; זא
 ,"קנאב

 טימ ןעמ טָאה ,ןָאזרעּפ רעטלעטשעגכיוה א ןופ םוקנָא םעד ןגעוו יוו
 טָאה עמ ןוא ,טמוק שטיוװָארָאדיס רטאּפיסיס זא ,טסוװעג רעִירפ ןכָאװ
 -ראוו רָאשזאיָאװ-טּפיױה רעד ןעוו ,טנעמָאמ םעד ןופ ,וצרעד טיירגעג ךיז
 ןפא טנגעגאב םיא ןבָאה טיורקרעיוז רעפיוקראפ-טּפיוה רעד ןוא קיטפאה
 טגרָאזעג ייז ןבָאה ,טָאטש ןופ טיילגאבסיורא םיא ןבָאה ייז זיב ,לאזקָאוװו
 ןבָאה ייז :ןקילַײװגנאל טינ ךיז לָאז שטיוװָארָאדיס רטאּפיסיס זא ,ראפרעד
 ןיא טכענ םיא טימ ןסעזעגּפָא ,ןענארָאטסער עטסעב יד ןיא טריפעג םיא
 טונימ ןייא ןייק ףא ןוא "ךעלעדיימ , וצ םיא טימ ןעגנאגעג ,ןענאטנאש
 ,גיוא ןופ םיא ןזָאלעגּפָא טינ

 -סערג יד ןעוועג זיא עריוכס ןבַײלקּפָא טפעשעג ןיא ןעמוקּפָארא ןַײז

 .ןעלסקעו ןָא 1
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 טלעטשעג זיא לאנָאסרעּפ רעצנאג רעד .ןַאזעס םענופ שינעעשעג עט
 טימ ןעגנאגעג ןגעקטנא םיא זיא ןיילא "ףעש; רעד .סיפ יד ףא ןרָאװעג
 רעד .עבאהכערָאב ןטיירב א ןיא סיורָאפ טקערטשעגסיוא טנעה עדייב
 ןַײז ןקירדסיוא ןעמוקעג זיא ןוא קירבאפ יד ןזָאלראפ טָאה "רעטלא;
 ןופ ,עליפא טָאה רע .ןשטיװָארָאדיס רטאּפיסיס ןסיורג םעד גנוטכאכיוה
 ןכָארבעג ןוא עלעטיה ענעכוט עשידִיי סָאד ןָאטעגסיױא ,ןגעוו דעװָאק ןַײז
 ,טביילגעג טָאה ןיילא רע סָאװ ,ךארּפש א םיא טימ ןדייר וצ גנוצ יד ךיז
 ,שיסור זיא'ס זא

 ןיילא טנידאב ןשטיװָארָאדיס רטאּפיסיס ןבָאה עריוכס ןבַײלקּפָא םאב
 םעד ,יקצעּפיל טנערוקַארּפ םעד ןופ ףליה רעד טימ םיטאבעלאב יד
 ףליהוצ .קיטפאהראוו רָאשזאיָאװ םעד ןוא טיורקרעיוז רעפיוקראפ-טּפיוה
 טלעטשעגוצ ןענַײז לזדניא םענעטנעװעג םענופ "טעטילארענעג, םעד
 זיא טעברא רעייז .טַײלעגנוי --- ןטאדלָאס עטסָארּפ עכעלטע ןרָאװעג
 -מָאט רעד ףא ןרעגלאוונָא ןיא ,סעצילָאּפ יד ןופ ןּפעלש ןיא ןענאטשאב

 עַײנ ראפ טרָא ןכאמ ןוא ןעמענוצ קירוצ ,ףָאטש רעקיטש קנאב
 | ,ןרעטסומ

 טיילעגנוי יד ןטָאבראפ גנערטש טָאה ץעזעג רענעבירשעג-טינ רעד
 ןטלעטשעגכיוה םעד ןופ טראוונגעג רעד ןיא טרָאװ א טימ ךיז ןפורּפָא
 | ,דנוקרעביוא

 אוועי ןופ רענידאב עמוטש יד ןופ רענייא ןעוועג ךיא ןיב גָאט םענעי
 ,זיא ןפָאטש ןופ בַײלקּפָא רעד .וָארָאדיס ןסיורג םעד ,ָאװטסנעּפעטס
 א ןעװעג טלָאװ סָאד יו ,ךעלטימעג ןעגנאגעגוצ ,קידנעטש יװ
 ,ךאז-ןבענ

 ,עמריפ רעד ןופ באטש-לארענעג ןצנאג םעד טימ טלגנירעגמורא
 טימ ,רעקיבַײלרעװש א ,רעסיורג א -- שטיװָארָאדיס רטאּפיסיס זיא

 ,ךעלטימעג ןוא לוטש א ףא ןסעזעג -- ,ינק יד ףא טנעה עוויסאמ עסַײװ יד
 ןעמוקעג טאלג טלָאװ רע יוװ ,טסעומשעג ,רעגייטש ןשיסור-טכע ןפא
 ,סניוזא סעּפע ןלייצרעד וצ טימאב ךיז טָאה רערעדעי .ךיז ןדיירכרוד
 רעדנוזאב רָאנ ,ןלַײװראפ םיא לָאז סָאװ ,ןריסערעטניא םיא לָאז סָאװ
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 --- קיטפאהראוו טנכייצעגסיוא ןטָאדקענא ןוא סעסַײמ ענַײז טימ ךיז טָאה
 א טדערעג טָאה סָאװ ,עטלעטשעגנָא ערעכעה יד ןופ רעקיצנייא רעד

 ןסיורג םעד ןופ םענפוא םעד סייב טָאה רע סָאװ טימ ,שיסור םענייר

 -רעטניה ןיא עטלעטשעגנָא ערעדנא עלא טקורעגּפָא ווָארָאדיס
 ,טנורג

 "באטש; ןופ רעצעמע טָאה ןטייוצ םעד ןוא טָאדקענא ןייא ןשיווצ

 ;ןפרָאװעגוצ זדנוא

 ,,!סיב-ףע ,.,301 סע-נע רָאנ טזַײװ .,:105 עב-עצ ---

 -לָאק-רעגניפ ענַײז טימ ףָאטש םעד טליפ שטיװָארָאדיס רטאּפיסיס

 -ראפ יוװ ,טגָאז ןוא ןגיוא יד עווערעק א זיולב טיג רע רעדָא סעקסאב
 ;קידנעײגַײב

 -גוה א ךאמ ..ךעלקיטש קיצעביז א ּפָא גייל ..קיטש קיצרעפ ---

 ,ןעיורג םענופ טרעד

 ,ןכאז עקיטַײז ןגעוו רעטַייװ טסעומש ןוא

 לייוו יצ ,טּפעשעגסיוא ןעוועג ןיוש ןענַײז ןטָאדקענא עלא לַײװ יצ

 -עטניא ןוָארָאדיס ףראד סעצַארּפ-סופיירד רעד זא ,טנכערעג טָאה רע

 א םעד ןגעװו םיא טימ טריטראפ טָאה קיטפאהראוו רָאנ -- ,ןריסער

 ,סעומש

 -סופיירד םעד ןגעוװ ,שטיװָארָאדיס רטאּפיסיס ,טרעהעג סיוועג ---

 -גארפ יד אב ךיז טוט עס סָאװ ,סעּפע ריא טגָאז סָאװ .סעצָארּפ
 ?ךעלזיוצ

 םעד ןגעוו טנעיילעג .טרעהעג ןעד יווװ ?סופיירד ןָאיּפש ןגעוו ---

 רעװאקישט א .סיאד ."קָאטסיל יקסװָאקסָאמ;ע ןיא גָאט ןדעי

 | ...סעצָארּפ
 -עטרעטנוא ןבָאה עלא רעבָא ,טַײקנריױלראפ א טליפעג ךיז טָאה סע

 2. ,טלביײמשעג קינ

 זיא ןָאיּפש רעד !שטיװָארָאדיס רטאּפיסיס ,סעָאט א טכאמ ריא --

 -- ,ןסופיירד ףא לבליב םעד טכאמעג סע טָאה עקאט רע .עזאהרעטסע

 ,ןזַײװּוצנָא טגעוורעד ךיז ,גנוטכא סיורג טימ ,יקצעּפיל ןאּפ טָאה
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 .יזאגרעטסע ןייק ןופ טינ סייוו ךיא ?יזאגרעטסע יָאקאט-יָאקאק ---

 ןענאטשאב ווָארָאדיס זיא --- ,סופיירד --- גנוטַײצ ןיא ןבירשעג רָאלק
 | ,עקיגַײז סָאד ףא

 "יסיס דלאביוו .ןרעדיװרעד וצ טגאוורעד טינ רענייק טָאה רעמ
 טבַײלב ,סופיירד ןַײז לָאז ןָאיּפש רעד זא ,ליו שטיװָארָאדיס רטאּפ
 | | ,סופיירד

 "ָאדיס רטאּפיסיס ןופ טראוונגעג רעד ןיא זא ,טקנעדעג טוג בָאה ךיא
 ןַײמ רעבָא ,םוטש ןוא ביוט ןַײז ךיא ףראד ןכַײלג ןַײז ןוא שטיוװָאר
 "אב סע ןבָאה םיטאבעלאב יד יװ ,"ליומ ןפָא; ןיימ ,טנעמארעּפמעט
 ,טנידעגוצ לָאמארעדיװ רימ טָאה ,טנכייצ

 ראפ לטעלב-ןסאג קיליב א זיא *קָאטסיל יקסוװָאקסָאמ , רעד --
 -סיל יקסװָאקסָאמ; רעד ,טגַײל רע .ןעיאװָאדָארָאג ןוא סעקינרָאװד
 "מוא זיא סופיירד זא ,טכירעג ןיא ןרָאװעג ןזיוורעד ןיוש זיא'ס ...*קָאט
 - ,קידלוש .

 רעדָא ,לדרעב טלטרעצעג ןַײז ןיא "ןטלא, םעד ןָא ַײּפש ךיא ןעוו
 טינ סע טלָאװ ,רעטרעוו עטסגרע יד טימ "ףעש ,, םעד סיוא לדיז ךיא ןעוו
 ןגעקטנא ןרעפטנע :עזָאה עטרעהרעדמוא ןיימ יו ,קורדנייא אזא טכאמעג
 ...ןווָארָאדיס דנוקרעביוא םעד

 -צעּפיל ,םָארָאדָאכ ןייג ןעמונעג ןבָאה ןצנָאװ עקיציּפש "ספעש, םעד
 עטלּפענראפ סָאװטע "סנטלא; םעד ןוא ,ןדנוצעגנָא ךיז טָאה ךילּפ סיק
 .זייב ןוא טלאק טקוקעג רימ ףא ןבָאה ןגיוא עקידנטסולגליפ ןוא

 יד ןשיװצ טעּפישעגסױא "ףעש, רעד טָאה -- ,(םוטש) שטלימ ---
 י ,ןייצ

 טוט לַײװרעד .ןרעפטנע ןאד ריא טעװ ,ןגערפ ךייא טעװ עמ ןעוו --
 טמיורעגנייא טאמיק "רעטלא, רעד טָאה --- ,ליומ'ס טלאה ןוא ךאז רעיא
 | ,רעיוא ןיא רימ

 ןופ ,קיטפאהראוו טָאה --- ,ןאמרעגנוי ,ליפוצ ךיז טביולרעד ריא --
 ,טַײקיזָאלטקאט ןַײמ ףא רימ ןזיװעגנָא ,טַיז ןַײז

 רעסיורג רעד טרעמיקעג ןופרעד ךיז טָאה ןעמעלא ןופ רעקינייװ
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 ,קידנטיידאבמוא וצ ,לגנִיי א ןעוועג םיא ראפ ןיב ךיא .ןיילא ווָארָאדיס
 רימ ףא ךיז לָאז ,םוטמירכָאס רעװקסָאמ ןופ דנאפלעה רעד ,רע זא
 ,ןקוקמוא

 טימ ןָאטעג עשטשילב א קיטומטוג רימ ףא רע טָאה -- !ָאנדָאנדַאנ --
 דרָאב ןופ עראמכ רעצראווש רעטכידעג רעד ןשיוצ ןופ ןייצ עסַײװ ענַײז
 -עייל ?קָאטסיל יקסוװָאקסָאמ , םעד !ןאמרעגנוי ,ָאנ ,ָאנ ,ָאנ --- ,ןצנַאװ ןוא
 !"קָאטסיל יקסווָאקסָאמ , םעד ןעייל ךיא .ןשטנעמ עװעשַאכ ןענ

 עּפצוכ ןַײמ ןעגנאגעגייבראפ זיא ווָארָאדיס רטאּפיסיס שטָאכ רָאנ
 ,זײרּפ ןלופ םעד טלָאצאב ריא ראפ ךיא בָאה ,קיטומטוג

 ךיז ןבָאה יוזא ,ןווָארָאדיס ךָאנ טכאמראפ ךיז טָאה ריט יד רָאנ יו
 ;ןפרָאװעגפורא רימ ףא עלא

 א ןיא ךיז ןשימנַײרא טּפיױהרעד ריא טָאה טכער א ראפ סָאװ --
 ,ןסיוו טלָאװעג "ףעש, רעד טָאה -- ?ערעטלע ןשיווצ ךערּפשעג

 טָאה --- ףװָארָאדיס ןגעקטנא ןרעפטנע !קאווטיל א ןופ עּפצוכ יד --
 רעקיטומטוג א זיא רע סָאװ ,קילג א -- .ןטלאהעגרעטנוא יקצעּפיל |

 -- ?טיהאב טָאג ,ךיז טקידיילאב רע ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סָאװ ןוא .שטנעמ
 אזא ןופ ןגלָאפ עכעלקערש יד ןלעטשרָאפ טנָאקעג טינ רָאג ךיז רע טָאה
 .עפָארטסאטאק

 -יירד זא ,ךָאד ןסייוו עלא !טכערעגמוא ךָאד זיא ווָארָאדיס רעבָא --
 -טנעראפ טוװרּפעג ךיז ךיא בָאה -- ,ָאיּפש ןיק טינ זיא סופ
 .ןרעפ

 -ָאטאב ,"רעטלא/ רעד טָאה -- ,טכערעג קידנעטש זיא דנוק רעד --
 ,קיגָאװ רעבָא ,ליטש ,רעגייטש ןַייז יו ,רעדנוזאב טרָאװ סעדעי קידנענ
 סווָארָאדיס ןופ ןדנוק ןוא -- .טלעג טלייצעג טלָאװ רע יוװ ,טלרעּפעגסױא
 ,ןגָאז טינ ןלָאז יז ךאז עמורק א ראפ סָאװ .טכערעג לָאמ ןעצ --- דארג
 עכלעוו אב ,ןשטנעמ ראפ .טכערעג סיוכרוד ,טכערעג סנייצלא יז ןענַײז
 טינ זיא טפעשעג ןופ לאלק רעטסקיטכיװ ןוא רעטשרע רעקיזָאד רעד

 .ראפ .ָאטינ טֹרָא ןיק רימ אב זיא ,ךראמ ןיא טצירקעגנַייא
 ?ןענאטש
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 סָאד טזָאלראפ טָאה סופיירד ןאטיּפאק ןעוו ,גָאט ןקיבלעז םעניא ןוא

 ןרָאװעג טגָאיראפ קידנעטש ףא ךיא ןיב ,רענעשאוועג ןייר א טכירעג

 ,לזדניא םענעטנעוועג םענופ

 ,טכערעג קידנעטש זיא דנוק רעד זא ,טינ ןסייוו סָאװ ,ןשטנעמ --
 ןאפ טָאה -- ףגיוט טינ םענייק ראפ ןלעוו ןוא טינ זדנוא ראפ ןגיוט
 ןענאטשעג ןיא סָאװ ,גנוזָאל םעד טימ ךימ טיילגאבסיורא יקצעּפיל

 .ןעלזדניא ענעטנעוועג יד ןופ ןָאפ רעד ףא ןבירשעגנָא
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 ערעיראק ןַײמ רימ טרעטאּפעצ ץלוש רעה

 זא ,וצרעד טריפעג ןבָאה ןדנעטשמוא על

 -צונ רעד ןַײז טעמדיוועג לָאז ןבעל ןַיײמ

 ןיצ עדמערפ ןעטאל ןופ טעברא רעכעל

 ענעלאטעמ רעדָא ענעטנעמעצ טימ

 רעלַײמ עזָאלנייצ ןליפנָא ןוא סעבמָאלּפ

 רעד ןַײרא טינ ךיז טשימ סע ןעוו -- ,ןייצ עכעלטסניק סנטסאק טימ

 ןוא ,"ןָאז דנוא שא; עמריפ רעד ןופ רעיײטשרָאפ ,ץלוש ךירדירפ רעה

 .ערעיראק ןַײמ טינ רימ טרעטאּפעצ

 ןיא קידלוש זיא ,ץלוש ךירדירפ רעכעלמענ רעד ,ןיילא רע זיולב

 ןייא טימ ןוא רעקינייו טסיטנאד ןייא טימ טָאה טלעוו יד סָאװ ,םעד

 .רעמ רעבייירש
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 -קָאד-ןייצ יד אב לרעמיצ לקנוט-בלאה ,ןיילק א ןעמונראפ בָאה ךיא
 זא ,רָאי יירד ןיוש .עקשורטעיּפ ץירָאמ ןוא עקדויּפעשּפ עשזור םיריוט
 םעד לַײװ רָאנ ,עקשורטעיּפ םאדאמ ןרָאװעג זיא עקרויּפעשּפ עשזור
 ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו ,ןעמוקאב יז טָאה ןריא םָאלּפיד ןשרעטקַָאדנייצ
 דליש רעד רעטנוא טעניבאק רעד רעבירעד טייג ,עקרויּפעשּפ ןליירפ
 ."עקשורטעיפ ןוא עקרויּפעשּפ טעגיבאק רעשרעטקָאדנייצ

 טיג לָאמניײק ןסע ליפוצ ןופ ןבָאה רעכַײב יד ןעמעוו אב ,ןשטנעמ יו
 ןוא שיטקארפ ןעוועג עקשודטעיּפ ןוא עקרויּפעשּפ ןענַײז ,ןָאטעג ייוו
 ןרעייז טעניבאק ןשרעטקָאד םעד ייז ןבָאה .ןבעל ןיא טנכערעגסיוא
 -ראפ זיא זיוה סעדעי ּוװ ,טָאטש ןופ סאג-טּפיוה רעד ףא טינ טנפעעג
 ןאדַאמעשט רעד יו ,ךעלדליש עשרעטקָאדניײצ טימ ןעוועג טרעטסאלפ
 ןפא ,טָאטשטלא ףא עקפאד רָאנ ,ךעלטעצ-לעטָאה טימ רעדנזַײר א ןופ
 -עב ןעוועג זיא טעניבאק רעייז ּוװ ,סעלאד םענשאּפערָאה םענופ לזדניא
 טרעדנוה ייווצ ןופ גנורעקלעפאב א ףא לָאצ ןיא רעטפלע רעד לקאכאס
 ,טגזיוט

 עקרויּפעשּפ ןבָאה ,עטכידעג א רעבָא ,עמערָא ןא גנורעקלעפאב א
 ןייק ָאד ןעמ ןָאק ןייצ ןלעטשניירא ןופ :טנכערעגסיוא עקשורטעיּפ ןוא
 ןסוסקול עכלעזא ףא ןבָאה טַײלעמערָא -- ןטראוורעד טינ עסָאנראּפ ךאס
 ןעמ טעוװ ןייצ ןסייר ןופ רעקירעד ,ןלייה ןופ רעבָא -- ,טינ טלעג ןייק
 -פאנראפ ,טסּוװעג ייז ןבָאה ,ןשטנעמ עמערָא ,לברעק קידעבעל א ןעז
 "רעד .טנעװ עכיילג יד ףא ןכירק ןָא ןבייה ייז זיב ,ןייצ ערעייז ןקיסעל
 רעד עליפא טפיול ,קעטייוונייצ ןשטנעמ א ןָא טּפאכ סע וא ,רעבָא ראפ
 .רעטקָאד-ןייצ םוצ ןצּפאק רעטסערג

 ןדיײל וצ טרעהעגפוא ןשטנעמ ןבָאה לזאמילש רעייז ףא לַײװ יצ רָאנ
 ןייק םיריוטקָאד עגנוי יד וצ טָאה םעליוא רעד לַײװ יצ ,קעטייוונייצ ףא
 טינ ןגיוא יד ןיא ןעמ טָאה ןטנעיצאּפ ןייק רָאנ -- ,טאהעג טינ יורטוצ
 ץלא רעבָא ,ןעמוקעג ָאי עקפאד ןענַײז ןטנע;יצאּפ ,טסייה'ס .ןעזעגנָא
 סעקרויּפעשפ :םייה רעד ןיא ןסעזעג ייז ןטלָאװ רעכַײלג סָאװ ,עכלעזא
 -רעטסעווש ,סעמומ ,סרעטעפ ,רעטסעווש ,רעדירב סעקשורטעיּפ רעדָא
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 -יצאּפ ץלא -- ןַײרא רָאד ןטירד ןזיב םיוויורק ,םינָאטוכעמ ,רעדניק
 "דנוא, ןלָאצ .לאירעטאמ ןוא טַײצ זיולב ייז ףא טרעטאּפ עמ סָאװ ,ןטנע
 .ןַײא טינ עליפא ייז טלאפ טלעג "ןצירָאמ רעזדנוא, ןוא *ןעלעשזור רעז

 זיא-טינ-ןעוו ךיז ןבָאה עקיטקארּפ-עכַאּפשימ רעכייר רעד ןשיווצ
 ןענַייז סע .סאג רעד ןופ ןטנעיצאּפ עקיטַײז עקיצנייא ןפרָאװעגכרוד
 טימ רעבייוו ,סרעכנעּפ יד יוװ ענעזַאלבעגפוא ןקאב .טימ ןדִיי ןעמוקעג
 ןופ עטמירקראפ ,רעמענעּפ טימ ןדיומ ,סעבמָאג ענעדנובעגרעטנוא
 עקידנענייוו ןריפ וצ טכארבעג ,עטיכש רעד וצ יװ ,ןבָאה סעמאמ ;ןסוילפ
 -צעל רעד ןיא ןעמוקעג ,ךעלנייוועג ,ןענַײז ןטנעיצאּפ עכלעזא .רעדניק
 ,קעטייוו ןופ ןטלאהסיוא טנַאקעג טינ רעמ ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ,טונימ רעט
 רָאנ יוװ .ןעוועטאר ייז לָאז רע ,רעטקָאד ןאּפ םעד ןטעבעג קידנענייװ ןוא
 ףא ןָאצ םענעסירעגסיורא ןטקיטולבראפ םעד טימ ןוא *טעװעטארעגּפָא;
 -קָאד ןאּפ םעד ןרעטאּפוצּפָא ןעוועג ןלאב א ייז ןענַײז יוזא ,עינָאלד רעד
 -סערג רעד ןעוועג זיא לברעק בלאה א .עכָארב א ןוא קנאד א טימ רעט
 ןבָאה ערעדנא .טלָאצעג ןבָאה ןטנעיצאּפ עכלעזא סָאװ ,רארָאנָאה רעט
 -אק ןופ ךיז טקורעגסיורא קידנלַײא ןוא ןדליג ייווצ טגיילעגקעווא רָאנ
 טינ ייז לָאז *רעטקָאד ןאּפ, רעד ,טאהעג עריומ ןטלָאװ ייז יו ,טעניב
 -אב ןדירפוצמוא טָאה עקרויּפעשּפ ןעוו ןוא ..,ןקשאמ סלא ןטלאהראפ
 ,רעטקָאד א ראפ רארָאנָאה ןייק טינ זיא סעקעּפָאק קיסַײרד זא ,טקרעמ
 שעדקעה ןייק טינ זיא ָאד זא ,טרעזייבעצ ךיז טָאה עקשורטעיּפ רעדָא
 ןשטנעמ עליטש ןבָאה ,טסיזמוא ןלייה ךיז ןליוו סָאװ ,םינָאצּפאק ראפ
 -ָאשענ רעד אב טינ ןשָארג ןייק ייז ןבָאה רעמ זא ,ןרָאװשעג קידעָאנכאה
 -סעמעש , רָאנ יו ,טשער סָאד ןגָארטוצ "םעשעצרעמ,טגָאזעגוצ ןוא ,עמ
 -עג קירוצ םיא ףא ךיז ןבָאה ןדִיי עטנרָאצראפ .ןפלעה טעװ ?ךערָאב
 ;טרעזייב

 "עג ָאד ט'רע סָאװ ,עכרעט עסיורג יד טשינ ץטע טסייוו רעמָאט ---
 -עלאה ...קינייוו םיא זיא עכרעט טונימ ןייא ראפ לבור רעבלאה א !טאה
 טלָאװ ,גָאט ןצנאג א ראפ עסוניּפ לביר ןבלאה א טאהעג ךָאי טלָאװ אוו
 !ןעזעג יט'ס ...ןעקנאד וצ טָאג יו טסיוועג טשינ ךאי
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 -וצ טינ גָאט ןצנאג א ךיז טָאה ריט יד ןעוו ,געט ,טרעקראפ ,ןעוועג
 ןעוועג ןעקשורטעיּפ ןוא עקרויּפעשּפ ראפ ןענַײז געט עכלעזא .טכאמעג
 :ןעמוקעג ןענייז סָאד .טנפעעג טינ ךיז טָאה יז ןעוו ,געט יד יו רעגרע ךָאנ
 ףא לבעמ ןבעגעג טָאה סָאװ ,טפעשעג-לבעמ םעד ןופ טנעסאקניא רעד
 "יבאק םעד טנדרָאעגנייא טָאה סָאװ ,עמריפ רעד ןופ טנעגא רעד ,סעטאר
 -- ןדליש יד טלָאמעג טָאה סָאװ ,רעלָאמ-ןדליש רעד ,טידערק ףא טענ
 טעניבאק ינבעשטארווָאבוז, ןָאפ ןצראווש א ףא ןבאטשכוב ענעדלָאג
 ,גרָאב ףא ןליוק טיג סָאװ ,דָיי-ןליוק רעד ,*?אקשורטעיּפ יא אקרויּפעשּפ
 יד ,רעמערק-יילאקאב רעד ,וועצאק רעד ,עקרעקעב יד ,ענעדיי-ךלימ יד
 זיא רע רעדייא ,טניוװעג טָאה עקשורטעיּפ ץירָאמ רעכלעוו אב ,ענעדִיי
 -עשּפ ןכלעוו אב ,דָיי רעד ןוא ,עקשורטעיּפ ןוא עקרויּפעשּפ ןרָאװעג

 -טעיּפ םאדאמ ןרָאװעג זיא יז רעדייא ,רעמיצ א ןעמונראפ טָאה עקרויּפ
 יז ןסיײר ,ןייצ ןסַײר ךיז ןזָאל טָאטשנָא סָאװ ,ןשטנעמ ץלא -- ,עקשור
 | ,םיריוטקָאדןייצ יד ןופ טיוה יד

 טפעשעג-לבעמ סָאד ,רעגרע ץלא גָאט א סָאװ ןרָאװעג זיא עגאל יד
 -ניא עשיטסיטנאר ןופ עמריפ יד ;לבעמ סָאד ןריפסיורא קירוצ ליוװ
 ;טעניבאק ןופ גנוטאטשסיוא יד ןעמענוצ קירוצ ךיז טבַײלק ןטנעמורטס
 ךיז טזָאל ענעדיי-ךלימ יד ,ןליוק ןבעג טרעהעגפוא טָאה דַיי-ןליוק רעד
 .רעד ,טליש עקרעבלעוועג יד ,ךיז טלדיז וועצאק רעד ,ןקלעמ טינ רעמ
 !עפָארטסאטאק א -- ןלאדנאקס טכאמ רעכאמנדליש

 םאדאמ טנפע ריט יד ,טינ גנאל ןיוש ןעמ טלאה לדיימ-בוטש ןייק

 -ייוצ רעד ףא ןרעה לָאז עמ זא ,לָאק ןפא קידנעַיײרש ,ןיילא עקרויּפעשּפ
 ;ריט טַײז רעט

 ןעד טסרעה וד ?ריט יד ןענעפע טינ וטסייג סָאװראפ ,אנאיראמ --
 !ןטסגיד עקיטנַײה ?טגנילק עמ זא ,טינ

 םיטאבעלאב יד יװ ,סערָאצ ערענעלק ןייק ףא טינ ןעוועג ןיב ךיא
 יז ןבָאה רימ ראפ .ייז אב שטנעמ רענעגייא ןא --- רעבירעד ןוא ,ענַײמ
 ןוא סעצייא טכוזעג ייז ןבָאה רימ טימ ןעמאזוצ .טאהעג טינ סעדיוס ןייק
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 זיב ךאלפרעביוא רעד ףא ךיז ןטלאהרעד וצ יוזאיוו ,רענעלּפ טכאמעג
 | ,ןטַײצ ערעסעב

 "רעד עקשורטעיּפ ץירָאמ ךיז טָאה גָאט ןכעלקילג א םענייא ןיא ןוא
 ;ןאלּפ ןלאינעג א וצ טכארט

 רעײטשרָאפ ,ןטנעגא ,ןרָאשזאיָאװ רעטנזיוט טימ טָאטש א זיא זדָאל
 ןבָאה טכערניווו ןייק .טעטש עשיסור טימ ןָאט וצ ןבָאה סָאװ ,סעמריפ ןופ
 א ,ןטַײקירעװש עסיורג טימ ןדנובראפ זיא עזייר עדעי ןוא ,טינ ייז
 טלָאװ זיא ,דנאלסור ץנאג ןיא טכערניוו טיג טסיטנאד א ןופ םָאלּפיד
 -ראּפ ףניפ-ריפ א ןעניפעג םיא ראפ לָאז ךיא ,ערָאװס א ןעוועג טינ
 יד ןענרעל .רעליש סלא םיא וצ ןביירשוצ ךיז ןלעװ ןלָאז סָאװ ,ןעניוש
 טינ ךָאד ךיז ייז ןבַײלק ייסיוויײס לַײװ ,ןפראד טינ ייז ןלעװ עיסעּפָארּפ
 רָאי ירד ןבירשעגוצ ןייז זיולב ןפראד ייז ,םיריוטקָאד-ןייצ ןרעװ וצ
 רעד ראפ ,טעטיסרעווינוא םאב ןעמאזקע ןטלאה ךָאנרעד ןוא רעליש סלא
 עמ ןגארפ עכלעוו ,ןרעװ עריווועג טכַײל ןעמ ןָאק עייבטאמ רעקירעהעג
 ןטסגרע ןפא .ייז וצ ךיז ןטיירגוצ ןוא ,סענעמאזקע יד אב ןלעטש טפעֹוו
 -אזקע יד ייז ראפ ןטלאהסיוא לָאז סָאװ ,"ךעלאמ, א ןלעטש ןעמ ןָאק לאפ
 יז ראפ טלעוו עצנאג יד ךָאד זיא ענעשעק ןיא םָאלּפיד א טימ ,סענעמ
 .ןעמוקאב םיא ייז ןענָאק לבור טרעדנוה ריפ-יירד ערעסָאװ ראפ .ןפָא

 ,טלעוו-סלדנאה רעד ןיא טפאשטנאקאב רעטיירב ןַײמ טימ ,רימ ראפ -

 .רעליש ףניפ-ריפ ןעקשורטעיּפ ראפ ןעניפעג וצ ןַײז רעווש טינ ףראד

 -רעל ןָא ךַײלג רע טבייה יוזא ,רעליש ןטשרע םעד םיא ביג ךיא רָאנ יו

 ,רעליש ןטירד םעד םיא גירק ךיא רָאנ יװ ןוא ,קינכעט-ןייצ ךימ ןענ

 -קָאד-ןייצ ןענרעל ךימ טעװ ןוא רעליש א ראפ ןביירשוצ ךימ רע טעוו

 ,סעמע ןא ףא ַײרעט

 -טעיּפ טָאה -- ,רעליש ריפ-ַײרד א שטָאכ רימ טגירק ריא ןעוו ---

 "נירד עמאס יד ןופ ןרָאװעג רעטָאּפ רימ ןטלָאװ --- ,טריזאטנאפ עקשור

 ףא ןטראוווצסיוא טַײקכעלגעמ א טאהעג ןטלָאװ ןוא סעוויוכ עקידנעג

 רעַײא ןופ ןרָאװעג רעטָאּפ קיבײא ףא טלָאװ ריא ןוא ,עקיטקארּפ רעטוג א
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 ןוא עלעדייא ןא !רעטקָאד-ןַײצ א -- טיײקיגײלק א .ןבעל טרעטאמעג |
 ,טיטעּפא ןַײמ טציירעג רע טָאה -- !עסָאנראּפ ערעכיז

 "ראּפ ערעכיז, סעקשורטעיּפ ןוא עקרויּפעשּפ זא ,ןגָאז טינ ןָאק עמ
 .ךימ טָאה רעקינייװ ךָאנ רָאנ ,טקַאלעג קראטש ןבָאה ךימ לָאז *עסָאנ
 ןיא ןעוועג טינ טלָאװ ךיא עליפא ןעוו ,טלעוו-סלדנאה יד ךיז וצ ןגיוצעג
 ,לטעצ ןצראווש ריא

 ,ןאלּפ ןסיורג םעד ןכעלקריווראפ וצ ןטָארטעגוצ ןיב ךיא ןוא
 "טָארק םיטאבעלאב ענעזעוועג עניימ ןופ רָאשזאיָאו רעטנאקאב א

 -לעטישזָאװארּפ רעטשרע רעד ןעוועג זיא *?ןייטשווָאקנילק ןוא ןייטש
 ,טלעטשעגוצ ןעקשורטעיּפ ןוא ןעקרויּפעשפ בָאה ךיא סָאװ ,רעלישרָאװטס

 ןופ קינכעט רעד ןיא סעצארעמא רעקידנעטשלופ ןַײמ בילוצ רעבָא
 םעד טכאמעג עילאק טינ ריש בייהנָא ןופ ךַײלג ךיא בָאה *ןרימש;,
 ,סעקרויּפעשּפ ןאלּפ ןסיורג ןצנאג

 -עגכרוד טזומעג טָאה רעטקָאד"ןייצ א וצ רעליש א ןביירשוצ סָאד
 -ָאד יד .עוװארּפוא רעשיניצידעמ רעלאינרעבוג רעד ךרוד ןרעוו טריפ
 | ,רימ ףא טגיילעגפורא עקשורטעיּפ טָאה טעברא עקיז

 --- ,טגָאזעג עקשורטעיפ טָאה --- ,טריפעגכרוד ןיילא סע טלָאװ רע
 -טעיּפ ןייק םעד בילוצ ןרָאפ ףא גָאט א ןרעטאּפ דָאש א םיא זיא'ס רָאנ
 | ...עקיטקארּפ ןייק ןרילראפ טינ ליוו רע .ווָאקיר

 יד טריקיטירק עקשורטעיּפ טָאה --- ,גנוריגער א ןופ סאגושעמ א --
 ןָאילימ ןבלאה א טימ טָאטש-קירבאפ א -- ודָאל --- ,גנונעדרָא עשיראצ
 עגראק טימ טָאטש עטיוט א ,וָאקירטעיּפ ןוא ,דזעיוא ןא זיא רעניווװנַײא
 רעוויטארטסינימדא רעד ,עינרעבוג יד זיא ,רעגיווונייא טנזיוט קיסַײרד
 ענייר א ףליוּפ ןיא טנגעג רעלעירטסודניא רעטסערג רעד ןופ רעטנעצ
 | ,,!סאגושעמ

 עוװארּפוא רעשיניצידעמ רעד ןופ ראטערקעס םעד ןבעג טעוװ ריא --
 -- ,טונימ ןייא ןיא ןריפכרוד ךיײא סע רע טעװ ,רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ א
 ,טגרעלעג ךימ עקשורטעיּפ רעטינעג רעד טָאה
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 טלָאװעג ךיא בָאה -- ?סרעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ םיא ןבעג סָאװראֿפ --
 ?ץעזעג ןגעק ןעד זיא רעליש א ןביירשוצ ,יסָאװ --- .ןסיוו

 ,טייקוויאנ ןַײמ ףא טלכיימשעצ ךיז טָאה עקשורטעיּפ
 רָאנ ןטליג דנאלסור ןיא זא ,ןסיוו וצ ,ןבעל'כ ,ךַײא טַײצ ןיוש --

 ."ןצעזעג עטרימשעג,
 ,ךאז עטעשַאּפ אזא טינ זיא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ,"ןרימש, רעבָא

 ,טניימעג בָאה ךיא יו
 יו ,טאלג ןוא סַײװ ,ךילּפ ןסיורג א טימ ןיושראּפ א ,ראטערקעס רעד

 ,ןדראבנקאב עכעלטיור ענערָאשעגרעטנוא טימ ןוא ,ייא טלײשעגּפָא ןא
 טינ טונימ ןייא ןייק זיא --- ,ךעלטעלטָאק עטניורבעגוצ ייווצ ףא עכעלנע
 ,טסּוװעג טינ בָאה ךיא ןוא ,עיראילעצנאק ןיא ןיילא רענייא ןבילבעג
 ,"טמוק םיא סָאװ, םיא ןעמ טגנאלרעד םוראיוזאיוו

 א ,טרָאּפסאּפ א -- ןריּפאּפ יד טימ טעקאּפ םעד םיא קידנבעגרעביא
 -ָאטָאפ ייווצ ,סערשאק רעשיטילָאּפ ןגעוו ןַײש ןשִיײצילָאּפ א ,עקירטעמ
 -עבעג ,טייהרעקניליטש ,ךיא בָאה --- ,טפירש-עשָאקאב א ןוא סעיפארג
 ןא טימ םיא ףא טקוקעג ,טַײקראבקנאד ןגעװ זָאנ רעד רעטנוא טעב
 סָאװ ,ןסאמירג טכאמעג ,ןגיוא יד טימ טלטניּפעג ,קילב ןבעלקירדסיוא
 סָאד עיראילעצנאק ןופ ךעיילאשעמ ַײז ,דלאווג :ןטַײטאב טלָאזעג טָאה
 ...ןעיניא ןטאקילעד א ריד וצ בָאה ךיא ,לרעביײרש

 עניימ עלא וצ דנילב ןוא ביוט ןבילבעג זיא ראטערקעס רעד רָאנ
 ןופ עלעמעק א קידנעמענסיורא .ןלאנגיס עמייהעג ןוא ןשינערעהוצנָא
 -עג עציליטָאּפ רעד ןופ רָאה עכעלטע יד טימ רע טָאה ,ענעשעק-םעזוב
 -עג טינ ַײברעד רָאג טלָאװ ךיא יװ ,ךילּפ ןסיורג םעד ןקעדראפ טווּורּפ
 טָאה עציליטָאּפ יד סָאװ ,דעסעכסעלימג ןטימ ךיז טקיטראפעגּפָא .ןעוו
 רעגניפ ןכיילב ןגנאל א טימ קידנזַײװנָא ,רע טָאה ,ךילּפ םעד ןבעגעג
 ;ןָאטעג גערפ א ,טעקאּפ ןַײמ ףא

 ?ןריּפאּפ עקיטיינ עלא ָאד טָאה ריא ---
 ,רָאסעסא ןידָאּפסָאג ,עלא --|
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 ןױיּפאּפ יד קידנביילקרעביא ליופ ןוא טרעװנָאק ןיא קידנקוקניירא
 :ןָאטעג גָאז א שיטאמגעלפ ,קילב ןַײז רימ ףא קידנבייהפוא טינ ,רע טָאה

 ,ריּפאּפ ןייא ךָאנ טלעפ סע ---
 ?רָאסעסא ןידָאּפסָאג ,רעכלעוו ---
 .רעטסקיטיינ עמאס רעד --
 קירוצ טעקאּפ םעד טגנאלרעד רימ רע טָאה שיטאמגעלפ יוזא טקנופ

 | ,ךיז טצענעגעצ טיירב ןוא
 ,ןביירשוצ טינ ןָאק עמ ,ןריּפאּפ ערעַײא קירוצ טמענ --
 ,רעפטנע ןָא ןבילבעג ןענַײז סעשָאקאב ןוא סעגארפ ענַײמ עלא
 ,טייקטקישעגמוא ןַײמ ןופ ךיז-רעסיוא ןעוועג זיא עקשורטעיּפ
 ןוויקעב טביילב רע זא ,טינ ריא טייטשראפ סָאװ ,רענייא שטנעמ --

 סעדייא רעקירָאי רעד זיא לרעביירש סָאד ?עיראילעצנאק ןיא ןיילא טינ
 ,,,טייקיטנאה-ןייר ןַײז ןופ

 יד ןיא םענעי ראפ ןבעג טלָאזעג םיא ךיא בָאה עשז יו רעבָא --
 ,טרעפטנעראפ ךיז ךיא בָאה --- ?ןגיוא

 טימ ןעמאזוצ טרעװנַאק ןיא רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ םעד ןגיילניירא --
 רעד טלעפ סע זא ,טגָאזעג שערייפעב ךייא ךָאד טָאה רע .ןריּפאּפ יד
 - .ריּפאּפ רעטסקיטכיו

 ,סָאד ןטכיראפ ןַײז ךעיוטאמ טזומעג ןיילא ןיוש ךיז טָאה עקשורטעיּפ
 ,טכאמעג עילאק טינ ריש בָאה ךיא סָאװ

 ןפאשעג םיא בָאה ךיא יו דלאב .טרָאװ ןטלאהעג טָאה עקשורטעיֿפ
 יד ךימ ןענרעל ןעמונעג קיטפאהנסיוועג רע טָאה ,רעליש ןטשרע םעד
 ,רעסאוו ןסייה ןיא ןסנעטס ןכאמ ךייוו :קינכעטיןייצ ןופ עכָאלעמ עלעדייא
 ןיא ןזעטָארּפ ןכָאק ,ןייצ ןפַײלש ,ןסיבעג ןופ סעמרָאפ ענעסּפיג ןסיגּפָא
 ןזעטָארּפ יד ןקינײרּפָא ,רוטארעּפמעט רעד ףא ןבעג גנוטכא ןוא לסעק
 ,ץנאלג זיב סנעמוג ענעקושטואק יד ןרילָאּפ ןוא סּפיג ןופ

 ךַײלג בָאה ךיא .רימ טימ ןעוועג ןדירפוצ קראטש זיא רערעל ןַײמ
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 -ָארּפ רעד ןופ דָאס םעד טּפאטרעד -- ,טגָאזעג רע טָאה --- ,בײהנָא ןוֿפ
 רע טעװ רעליש ריפ-יירד א ךָאנ ןלעטשוצ רָאנ םיא ףראד ךיא .עיסעפ
 ןטנעִיצאּפ יד ןעוו שטָאכ ג ,ןטנעלצאפ וצ טעניבאק ןיא ןזָאלוצ ןבייהנָא ךימ
 ,טגָאזעג טינ רימ רע טָאה ,ןַײז ןלעוו

 לָאז ךייא ןופ זא ,ךיז טרעדָאפ סע סָאװ ,ץלא טגָאמראפ ריא --
 רימ ראפ ןגירק רעכיג סָאװ טעז .רעטקָאד-ןייצ רעטוג א ןעמוקסיורא
 | ...רעליש

 "יצאּפ ןייק ןבָאה עקשורטעיפ ןוא עקרויּפעשּפ טינ ,ךיא טינ רעבָא
 | .ןעזעגנָא טינ רעמ ןטנע

 ןעקשורטעיּפ ןוא ןעקדויּפעשּפ אב ךיז טָאה גָאט ןקיטסבראה ןייא ןיא
 סעציילּפ עטיירב טימ שטַײד רעקיסקּוװכױה א ןזיוואב טעניבאק ןיא
 ךיז טגיינראפ טנאגעלע ,סנקָאה יד יװ ,סעצנָאװ עטיירדראפ טימ ןוא
 טלעטשעגרָאפ ,רעדנוזאב טרָאװ סעדעי קידנדיירסיוא ךעלטַײד ,ןוא

 .וךיז
 דנוא שא ןָאפ ןלָאּפ ריפ רעטערטרעפ-לארעגעג ,ץלוש ךירדירפ ---

 -- ןילרעב ,ןעלאירעטאמ דנוא ןעטנעמורטסניא עכילטצרענאצ ,"ןָאז
 ,ןָאדנָאל

 סעדעי טעניבאק ןופ טריפעגסיורא םירוביד עקידרעטַײװ ןָא ןוא
 ,לגנעווצ ןטצעל ןזיב לוטש ןשרעטקָאדנײצ םעד ןופ -- לקערכ

 ריוו ,ןעגנולאצ עריא ןיא קילעטשרעטניה דניז יז ,ןעכאמ וצ טכינ --
 רע סָאװ ,ץלא ןעוועג זיא סָאד -- ...ןעריגנָאלָארּפ רעטַײװ טכינ ןענאק

 .ןגָאז וצ קיטיינ ראפ ןענופעג טָאה
 עקשורטעיּפ ןוא עקרויּפעשּפ ןופ טעניבאק רעשרעטקָאדנײצ רעד

 "געעג ךיז טָאה טימרעד ןעמאזוצ ןוא ,ץנעטסיזקע ןַײז טקידנעראפ טָאה
 -ינכעט-ןייצ ןוא רעטקָאד-ןייצ ןקיטפניקוצ א ןופ ערעיראק ןַײמ טקיד
 ..רעק
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 ָאװטסלעשישזָאװארּפ





 סָאמ יד טּפאכעגרעביא

 ,ייבש רעד .טנװָא ןיא טעּפש ןעוועג זיא ס
 ןלאפעג דנאנאכָאנ ָאש עכעלטע זיא סָאװ
 -נייא יד טכיילגעגסיוא טָאה ,רעהפוא ןָא
 עכלעוו ,רעדלעפ יד טימ סאג עגנאל עקיצ
 ,ףרָאד ןטַײז עדייב ןופ ןגיוצעג ךיז ןבָאה

 ָאד טלָאװ סופ רעכעלשטנעמ א יוװ ,טריראבמוא ןוא סַײװ ןגעלעג זיא ןוא
 ןביוהעגנָא לָאמ ןטשרע םוצ טָאה יינש טניז ,ןטָארטעג טינ לָאמנייק ךָאנ
 ,דרע סטָאג ףא ןלאפ

 -קארט םוצ ןעגנאגעג זיא סָאװ ,ווָאליײריּפאז אלינאד קינדאירוא רעד
 א ןכאמ ,גנאג ןייא ןיא ,ןוא עקמאד א ןליּפש ווָאטָאז אטיקינ קישטשריט
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 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא -- ,ןבשזעכ ןדמערפ ןפא סּפאנש
 .קעדוצ ןטאלג ןכייוו םעד טרעקאעצ לוויטש ערעווש ענַײז טימ

 ,ןעוועג זיא רעגייטש ןַײז יוװ ,ףע טָאה ,ךעלזַײה יד ייבראפ קידנעייג
 ןַײש א ןטכיולעג טָאה'ס עכלעוו ןיא ,רעטצנעפ יד ןיא טקוקעגנַײרא
 | ,ןטרָאד ןעוט ןשטנעמ סָאװ ,קוק א ןּפאכ יידעק

 -יצנייא סָאד --- ,ןדָאל טימ ןעוועג זיא סָאװ ,זיוה סעקרערעל רעד אב
 טראה ןייגוצ טליופעג טינ ךיז רע טָאה ---,ןדָאל עטכאמראפ טימ זיוה עק

 ,רעיוא ןא ןגיילוצ ןוא רעטצנעפ םוצ
 ,טקרעמאב טינ קינדאירוא רעד טָאה סקיטכעדראפ םוש ןייק רָאנ
 טזַײּפשעג רעמ ךיז טָאה ןוא דרע ןיא םערָא ןעוועג זיא ףרָאד סָאד

 עצנאג ןעוועג םיא ןיא ןענַײז סע .דרע רעד ןופ יו ,טעברא-ראטסוק ןופ
 -סיש ענרעצליה טעבראעגסיוא דנאנאכָאנ סעריוד ןבָאה סָאװ ,סעילימאפ

 ןענַײז ערעדנא ,ןרילָאק עטנוב יילרעלא ןיא טבראפעג ,לפעל ןוא ךעל

 -ליפש יילרעלא ןקָאטוצסיױא ןוא ןצינשוצ ןיא סעירעב עסיורג ןעוועג
 -נאּפ ןעוועג ןענַײז סע .סעינרעבוג ךאס א ןיא טמעשעג ןבָאה סָאװ ,גייצ
 -ראעג טָאה ףרָאד עסיורג עצנאג סָאד .רעצלאוו-סעקילאוו ,רעכאמלפָאט

 ,טָאטש רעד ףא טעב

 ןקידעכָאװ א ןיא ןעז טנָאקעג טָאה קינדאירוא רעד סָאװ ,ץלא ןוא

 ןַײז רעביא רערעדעי ןגיובעגנַײא ןציז סעכָאּפשימ עצנאג יוװ זיא ,גָאט |

 | ,טעברא

 -יוהעגנייא סווָאנוברָאג א אלירוואג ןופ לרעטצנעפ ןיא קידנקוקניײרא

 ,טלעטשעגּפָא ווָאלַײריּפאז ךיז טָאה ,לזַײה טרעק

 רעקירָאילטימ א -- ןיילא ווָאנוברָאג ןסעזעג זיא שיט טַײז ןייא ןופ

 סעדייא טָאה סָאװ ,זָאנ א טימ ןוא םענָאּפ םענעלָאװשעג א טימ רעיוּפ

 רעטייווצ רעד ןופ ,דמערפ טינ םיא זיא ןפנארב ןופ םאט רעד זא ,טגָאזעג

 -ראּפ רעקידרעבטיור ןוא רעקירָאהטױר רעטנאקאבמוא ןא סעּפע -- טייז

 רעדמערפ רעד ןוא ווָאנוברָאג .ןגיוא עקידנפיול ,עקידעבעל טימ ןיוש

 ,סעומש ןקיטפאהבעל א ךיז ןשיוװצ טריפעג ,קיטנָאק ,ןבָאה
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 -רָאג ןכלעוו וצ ,ןפנארב לשעלפ א ןענאטשעג זיא ייז ןשיווצ טימ ןפא
 ,לזעלג ןַײז טליפעגנָא ןוא טנאה יד ןגיוצעגסיוא עליו עלא טָאה ווָאנוב
 ,לופ טאמיק ןענאטשעג זיא לזעלג סנטנאקאבמוא םעד

 + = .ןָאטעג רעלק א ווָאלַײריּפאז טָאה -- ,ןיושראּפ רעײנ א סעּפע;
 אד ,ונ .ןעזעג טינ ָאד םיא רעירפ לָאמנייק .טַײװ ץעגרע ןופ ןַײז זומ
 ."לברעק קיטַײז א ןלאפניירא טעוו רעשפע .ןעז דלאכ ןרימ ,ָאנדאל

 ,זיוהרעדָאפ ןיא ןַײרא קינדאירוא רעד זיא ,טכארטעג גנאל טינ
 ,ריט יד ןָאטעג ןפע ןא ןוא יינש ןופ לוויטש יד טּפאלקעגּפָא

 בייה א ןיושראפ רעקידרעבטיור רעד טָאה ,קינדאירוא ןא ןעזרעד
 עג טלָאװ רע יװ ,ןטַײז עלא ןיא ןקוק ןעמונעג ןוא טרָא ןופ ךיז ןַאטעג
 ,ןפיולטנא וצ געוו א טכוז

 -ראפ-בלאה טימ טָאה ןוא טרָא ןַײז ףא ןציז ןבילבעג זיא ווָאנוברָאג
 םענעטעבעגמוא םעד ףא טקוקעג ןגיוא עטרעדנוווראפ-בלאה ,עטרעקיש
 / .טסאג

 ..ריד אב ךיז טכַײל סע ,עז ךיא ,שטילירוואג ,טנוװָא ןטוג א --
 -עג רעק א בלאה ךיז רע טָאה -- ?טסאג א זיא ןענאוונופ ..,טסעג טסָאה
 ,ןטנאקאבמוא םוצ ןָאט

 רָאנ ,ןרָאפ קירוצ טנייה ךיז ןבילקעג ,רערָאפכרוד א ...טָאטש ןופ ---
 טימאב ךיז רעדמערפ רעד טָאה --- ,ןטלאהראפ טָאה עכורעוואז-יינש יד
 ,קִיור ךעלגעמ טַײװ יוװ ןרעפטנע וצ

 דייר עקידרעטַײװ ןָא קינדאירוא רעד טָאה -- !יטנעמוקָאד ישאוו --
 ,ןָאטעג רעדָאפ א

 -מאטש ןעמונעג רעדמערפ רעד טָאה -- ...קינדאירוא ןידָאּפסָאג --
 / .ןעל

 טזָאלעג טינ קינדאירוא רעד םיא טָאה -- !ןטנעמוקָאד יד טזַײװ ---
 ,ןדייר

 רעדמערפ רעד טָאה -- ,ןטנעמוקַאד עלא ןבָאה רימ ,שז ָאטשט --
 עטייווצ רעכיוס א ןופ טסָאנערעװַאד א ,סאּפ א -- .טגָאזעג רעכיז טינ
 ...שינעגייצ עשטישטזאקירּפ א ,עידליג
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 ןאראפ ...טרעוו טינ ךאס ןייק ןטנעמוקָאד ערעַײא ןענַײז ?דָיי א --
 רעבָא ,טעטש ןיא רָאנ קיטליג ןענייז ןטסָאנערעװָאד זא ,ראילוקריצ א
 ךַײא ןענָאק רימ ןוא ,ןטנעמוקָאד עלא ןבָאה טגעמ ריא .רעפרעד ןיא טינ
 ןבעגעג רע טָאה -- ,זדנוא ןָא ץלא ךיז טדנעוו סע ,ּפאטע ןטימ ןקישּפָא
 יד טימ סיורא ,ונ -- .ןכאמ ץלא ןעמ ןָאק םיא טימ זא ,שינערעהוצנָא

 : !ןטנעמוקָאד .
 ךיז ןעיירדוצסיורא טפָאהעג ץלא ךָאנ טלָאװ רע יו יוזא ,קעשייכ ןָא

 -םעזוב ןיא ןכוז ןעמונעג טלַײעג טינ דָיי רעד טָאה ,עגאל רעד ןופ
 :קינדאירוא םוצ ליטש עסַיימסיײב ךיז קידנדנעוװו ,ענעשעק

 -ָאּפ ךאז יד טקידנעעג רימ ןטלָאװ רעשפע ,קינדאירוא ןידָאּפסָאג --
 | .,?יקסלעטאירּפ

 אב ןָאק עמ סָאװ ,דָיי א זיא סָאד זא ,טקעמשרעד טָאה וװָאליײריּפאז
 קידנערומכנָא .לרעפניפ ץנאג א עקאט רעשפע ןוא לרעיירד א ןּפאכ םיא
 ;ןָאטעג גָאז א גנערטש ,טשרעמיולק ,רע טָאה ,םענָאּפ סָאד

 .ןעז רימ ןלעוו ךָאנרעד ןוא ,ןטנעמוקָאד יד רעהֹא רָאנ טזייוו ---
 ,ןריּפאּפ טימ טעקאּפ א ןבעגעגרעביא דיי רעד םיא טָאה ןרעגמוא

 ,קינדאירוא ןפא ןגיוא עקידנטעב ,עקִיורמוא טימ עסיימסייב קידנקוק
 -עג םאזגנאל רע טָאה ,טרָאװ וצ טרָאװ ןופ רעגניפ ןטימ קידנריפ

 : ;טנעייל
 -נעמ ...ןינאשטשעמ יקסווָאלקש ...ןינאשטשעמ-שעמ ...יקסווָאלקש ---

 יקסווָאלקש ..,ןיט-שרוב וועילומש לעדנעמ ...ווא-וועיל-ומש לעדנעמ ,לעד
 .ןיטשרוב וועילומש לעדנעמ ןינאשטשעמ

 רערעװש א ךָאנ יו ,םעטָא םעד ןגױצעגּפָא טָאה קינדאירוא רעד

 -יילעגכרוד זיא-סעדיוו .ןענעייל ןעמונעג רעטַײװ ךיז טָאה ןוא ,טעברא

 :ןָאטעג גָאז א ןוא טצפיזעגּפָא רע טָאה ,ףָאס ןזיב טנע
 !ףעז רעטַײװ רימ ןלעוװ טציא .,!ס-אד ---

 ךיז וצ יװ ,ןצנָאװ יד קידנעיירד ,רע טָאה ,ןריּפאּפ עלא טקוקעגכרוד

 :טדערעג ןיילא
 יד רעביא ןרָאפ וצ ןעמ טָאבראפ זדנוא .,,סָאד זיא יוזא ...קאט --
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 רימ ,סדונ ...טשיגרָאג לָאמנייק יװ רעטַײװ ךיז ןרָאפ רימ ןוא ,רעפרעד
 ,.ס"אד ,ּפאטע ןטימ ןייגכרוד ןזומ ךיז ןלעוו

 ,טגָאזעג סע טָאה קינדאירוא רעד ןכלעוו טימ ,ןָאט םעד ךָאנ רעבָא
 ענַייז רעטנוא טבעוושעג עסַײמ-סאשעב טָאה סָאװ ,לכיימש םעד ךָאנ ןוא
 ,ךעלרעפעג יוזא טינ זיא'ס זא ,ןעזרעד דִיי רעד טָאה ,ןצנַאװ ענעסקאלפ
 =לּפענק, א טימ ןָאט וצ ָאד טָאה רע זא ,לעטשנָא םעד טכאמ רע יוװ
 ,ןדייר ךיז טזָאל סָאװ

 ןעייטשראפ ,סע טסייה ,רימ --- ,קינדאירוא םוצ קירוצ קידנעלכיימש
 ;טגָאזעג ליטש רע טָאה --- ,ןטייווצ םעד רענייא ךיז

 ןוא לרענעצ א טמענ טָא ,קינדאירוא ןידָאּפסָאג ,סָאװ ריא טסייוו --
 ,ןעקנאד וצ טָאג ,ךָאד ךיא ןיב ןעלזאג ןייק ,ווענאג ןייק ,ּפָא ךימ טזָאל
 לָאז רע ,ןװָאנוברָאג טימ ןכאמּפָא רעהא ןעמוקעג ןיב ךיא ?יוזא טינ ,טינ
 לָאמא ןיוש טָאה רע ,רימ ויולב ןפיוקראפ גנוטעבראסיוא עצנאג ןַײז
 ,קירוצ ןרָאפ טנוװָא טנייה ךָאנ טרעלקעג בָאה ךיא .רימ ראפ טעבראעג

 לָאמא ןיוש ןרימ --- ,ןפורעגּפָא ווָאנוברָאג ךיז טָאה -- ,סעמע --
 -ווירק ,רענליווארּפ א שטנעמ א ,ןשטיװָאנָאמָאלָאס קראמ ראפ טעבראעג
 ,.ןזַיײרּפ יד טימ טינ טעד

 ךיד --- .ןָאטעג רעזייב א ךיז קינדאירוא רעד טָאה -- !גייווש וד --
 ,טיג ןעמ טגערפ

 .ןָאטעג קוק א ףראש םיא ףא רע טָאה ,ןדִיי םוצ ךיז קידנרעקמוא ,ןוא
 ,קיטכעדראפ ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה ךאז יד
 זיאס ,קיטאלג טינ ןיא סָאד -- לבור ןעצ ןָאטעג טָאב א לָאמאטימ

 ,רע טסייוו ,ןדַיי טימ ןָאט וצ טָאה רע זא ,לָאמ עטשרע סָאד טינ םיא אב
 רע זא ,ןפָארטעג ןיוש טָאה'ס .ךעלברעק ייווצ ,לברעק א םיא טיג עמ
 ךיילג לָאז דיי רענווארּפסעב א זא רעבָא .רעיירד ןצנאג א טּפאכעג טָאה
 ,לָאמ עטשרע סָאד םיא טפערט סָאד -- ,לרענעצ א טימ ןגָאלשנָא ךיז

 זא ,טניימעג דַיי רעד טָאה ,ךיז טערומכ קינדאירוא רעד זא ,ןעזרעד
 ןבעגעגוצ רע טָאה ,טינ םיא טקידירפאב עייבטאמ ענעטָאבעגנָא יד

 - ,טקידנעעג זיא ךאז יד ןוא ,לרעפניפ א ךָאנ ןַײז לָאז ,ףָאס א --
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 סָאװ .ןװָאליײריּפאז אב טקראטשראפ רעמ ךָאנ ךיז טָאה דאשכ רעד = -
 ,לבור ףניפ ךָאנ ןיוש טיג ןוא לרענעצ א ןופ ןביױהעגנָא ?ָאד ךיז טוט
 ,טאלג טינ סעּפע זיא ָאד

 טָאה לָאמאטימ ?ןַיז ָאד ןָאק סָאװ :ּפָאק םעד ןכָארבעג ךיז טָאה רע
 ןיא ןבעגעג ץעז א םיא טלָאװ רעצעמע יו יוזא ,טכיײלגעגסיױוא ךיז רע
 .ןקור

 .ךעיומ ןַײז ןיא ןפָאלעגכרוד ץילב א יו זיא קנאדעג א
 ןופ ןפָאלטנא געט יד זיא סָאװ ,קינשזרָאטאק רעד טינ סָאד זיא יצ

 םיא סע זיא יוװ ,ימזָאװ טרָאשט ,ךא ?עמרוט רענליסערעּפ רעװקסָאמ
 םיא טָאה רע סָאװ ,ריּפאּפ םעד ןָא ןסעגראפ רָאג !ןלאפעגנייא טינ רעירפ
 םעד ןלעטשוצ ןוא ןּפאכ טעוו סע רעוו זא ,ןטלאהרעד קירוצ געט יירד
 ..גנוניולאב לבור טרעדנוה ןעמוקאב טעצוו ,קינשזרָאטאק םענעפָאלטנא
 -ָאלב זיא ,ןינַאשטשעמ רעווָאלקש א ןופ טרָאּפסאּפ א טָאה רע סָאװ ,סָאד
 ןיא עקווָארטיכ ףא לרעַײרד א ראפ ייווצ ןעמ טגירק ןטרָאּפסאּפ .עט
 א ןענעגראה טנָאקעג קינשזרָאטאק אזא טָאה ,םעד ץוכא .עװקסָאמ
 ,טרָאּפסאּפ ןַײז םיא אב ןעמענוצ ןוא ןשטנעמ

 לייװרעד דיי רעד טָאה ,טינ ךיוא טפלעה לבור ןצפופ זא ,קידנעעז

 | :ןטָאבעג רעטייוו

 א ןיב ךיא !ףָאס א טכאמ יבא ,רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ א ןַייז לָאז ---
 ןייק טינ רימ ראפ זיא'ס ,ךיוא רעכאווש .א ןוא רענעמונראפ א שטנעמ
 -סיוא ךיז טעװ סעָאט רעיא זיב ,טנוזעג ןוא טַײצ ןרילראפ טפעשעג

 | ...ןרָאלק
 ךַײלג רע טָאה ,קינדאירוא םעד ןגייצרעביא רעמ ךָאנ יידעק ןוא

 טראּפשעגניירא םיא סע טָאה ןוא רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ א ןעמונעגסיורא

 יי ,טנאה ןיא

 רעד רעבָא ,טסיופ ןיא עיצאנגיסא יד טשטעווקראפ טָאה ווָאלײריּפאז

 | .ןרָאװעג רעקראטש םיא ראפ ךָאנ זיא דאשכ
 ןלעוו טָא ...קינשזרָאטאק רענעּפָאלטנא רעד זיא סָאד זא ,שרעדנא טינ
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 םינָאמיס יד טימ ריּפאּפ סָאד זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןעז דלאב רימ
 ,ךיז אב ָאד עקאט רע טָאה קינשזרָאטאק םענעּפָאלטנא םעד ןופ

 רע טָאה ,ריּפאּפ סָאד לעניש ןופ לברא םענופ קידנעמענסיורא ןוא
 עסיימסייב קידנטכארטאב םאזקרעמפוא ,םינָאמיס יד ןענעייל ןעמונעג
 ,ןדמערפ םעד

 --- ָאנליװארּפ ...עטיור --- דרָאב ןוא רָאה ,רָאי 28 -- רעטלע --
 --- ליומ ,זָאנ --- ,טמיטשעגוצ ,ןדמערפ ןפא קילב א קידנפראוו ,רע טָאה
 ןפא !עיולב --- ָאנליווארּפ ...עיולב --- ןגיוא ..!ָאנליוװארּפ ...עקיסעמלטימ
 ,,,טינש-רעסעמ א ןופ ןכייצ א --- ,גיוא ןקניל ןרעביא ,ןרעטש

 א טשרָאקָא רימָאל -- ,טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה -- ,אקדונזא --
 ,ןכייצ םעד ןָאט קוק

 ;טגָאזעג ןיילא ךיז רע טָאה ,ןרעטש ןפא ןכייצ םעד קידנעניפעג טינ
 -םוא ןָאק קינשזרָאטאק א סָאװ-עלאמ !טעיאנז ָאװעי טרָאשט א --

 א ךָאד רע זיא ףורעד :ָאטינ רע זיא טציא ןוא ,טינש א ןעוועג !ןָאט
 ,.,קינשזרַאטאק

 טרָאפ סָאד זיא רעמָאט ;ןָאט וצ סָאװ טסווװעג טינ טָאה ווָאליײריּפאז
 ,טנאה ןופ רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ א ךָאד רע טרילראפ ,דָיי א יו רעמ טינ
 סיורא רע טזָאל ,קינשזרָאטאק רענעּפָאלטנא רעד סָאד זיא רעמָאט רעבָא
 ראפ ןענעכייצסיוא טימרעד ךיז טעװ רע סָאװ ץוכא ...רעטרעדנוה א
 | | ,עווטסלאשטאנ

 רע ןעוו ,קידנעטש ןָאט טגעלפ רע יוװ ,ןָאט וצ ןסָאלשאב טָאה רע ןוא
 :קעּפָאס ןיא ןעוועג זיא

 ,,וטורעבזאר םאט --
 יַאווָאנאטס רעד ןוא ,ןיירא ןאטס ןיא ןריפּפָא טשרָאקָא םיא טעװ רע

 קידנעטש טסייוו עווטסלאשטאנ ,םיא טימ ןָאט וצ סָאװ ןסיוו ןיוש טעוו
 ...רעסעב

 רע ,רענערָאלראפ א ,רעטרעדורעגפוא ןא ןענאטשעג זיא דַיי רעד
 רעירפ :רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןייטשראפ טנַאקעג טינ ןפיוא-םושעב טָאה
 טימ ןַאק עמ זא ,שינערעהוצנָא ןבעגעג ןיילא קינדאירוא רעד םיא טָאה
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 סָאװ ןוא .רערעדנא ןא רָאג ןרָאװעג רע זיא םעצולּפ .ןעמוקכרודא םיא
 -קרעמפוא יוזא םיא רע טכארטאב סָאװ ?סע רע טנעייל ריּפאּפ א ראפ
 ,טינ ,קיטנָאק ,עליפא רע טרעלק םיא ןזָאלּפָא ..?םאז

 ;ןטעבעג רע טָאה ,קינדאירוא םוצ ךיז קידנדנעוו ןוא
 גנאל ךָאנ ךימ טעװ ריא ?ןַײז טעוװ סָאװ ,קינדאירוא ןידָאּפסָאג ,ונ --

 ..?אה ,ןרָאפ ךימ טזָאל ןוא ןטנעמוקָאד ענַײמ רימ טיג ?ןטלאה
 -עג טָאה רע טלעג רעמ סָאװ ןוא ןטעבעג טָאה רע רעמ סָאװ רעבָא

 -טנא רעד זיא סָאד זא ,ןרָאװעג קינדאירוא רעד זיא רערעכיז ץלא ,ןטָאב
 ןריפוצּפָא ןסָאלשאב רע טָאה רעטסעפ ץלא ןוא ,קינשזרָאטאק רענעפָאל
 ,ןאטס ןיא םיא

 ןופ קידנזָאלּפָארא טינ .טדערעג טינ טציא ןיוש רע טָאה ןדִיי ןטימ
 רע טָאה ,רעװלָאװער ןפא טיירג טנאה יד קידנטלאה ןוא גיוא ןייק םיא
 ;ןווָאנוברָאג ןָאטעג גָאז א םורא-ןטניה

 ייווצ ןוא יקסטָאס םעד ןַײרא ףור ןוא סיורא ךיז ּפאכ ,ָאלירוואג ,ע --
 | !לענש רעבָא ,סעדייא

 -דאירוא רעד טָאה ,ןעמוקעג ןענַײז סעדייא יד טימ יקסטָאס רעד ןעוו
 ןפא טנעה יד ןדִיי םעד קידנדניב ,ןוא ,לָאקָאטָארּפ א ןבירשעגנָא קינ
 -עיוּפ ייווצ ןוא יקסטָאס םענופ גנוטיילגאב רעד ןיא ,םיא רע טָאה ,ןקור
 ,ןיײרא ןאטס ןיא טסרָאיװ ןצכא ראפ טריפעגקעווא ,םיר

 ,טעב ןיא ןגעלעג ןיוש זיא ווָאטיבָאכוא וואטסירּפ יָאווָאנאטס רעד

 קינדאירוא רעד ןעמוקעג זיא'ס זא ,ןדלָאמעג םיא טָאה טסניד יד ןעוו

 ןקיטכיו א רעייז ןגעװו ןעז םיא ףראד רע זא ,טגָאז ןוא ווָאליײריּפאז

 | .ןעיניא
 סיוועג זיא קינדאירוא רעד זא ,ןָאטעג טכארט א טָאה וואטסירּפ רעד

 ,טעב ןופ ןעגנורּפשעגפוא קיטסאה רע זיא ,קינוארפסיא םענופ טקישעג

 סָאװ ,לעניש ןטלא ןא ךיז ףא קידנפראוופורא ,ןוא ,ןזיוה יד ןגיוצעגפורא

 .עיראילעצנאק ןיא סיורא רע זיא ,טאלאכ א טָאטשנָא טנידעג םיא טָאה
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 אב ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ןוא ןיירא זיא ווָאלַײריּפאז קינדאירוא רעד
 ןָאטעג פאלק א ןוא קעשאד םוצ טנאה יד טגיילעגוצ טָאה רע .ריט רעד
 -- ,ןָאטעג גנולק א ךעליירפ ןבָאה ןרָאּפש יד סָאװ ןופ ,סופ א ןָא סופ א
 ;טריטרַאּפאר םעטָא ןייא ןיא ןוא

 וצ ערע יד בָאה ךיא !עידָארָאגאלב עשאוו םעיאלעשז איווארדז --
 -רָאטאק םעד ךַײא טלעטשעגוצ ןוא טּפאכעג בָאה ךיא זא ,ןריטרָאּפאר
 | !קינשז

 -גּוווראפ וואטסירּפ רעד םיא ףא טָאה --- ?קינשזרַאטאק רעסָאוו ---
 | ,ןגיוא יד טלעטשעגנָא טרעד

 םעד עקשַאטנא ,ָאלשב ןָאטנא קינשזרַאטאק םענעפָאלטנא םעד ---
 -אראבעגּפָא קידעבעל ווָאלַײריּפאז טָאה --- !עֶידָארָאגאלב עשאוו ,ןטיור
 ,טעווענאב

 ,טרָא ןופ ןָאטעג בייה א שזא ךיז טָאה וואטסירּפ רעד
 -לאשטאנ ראפ ךיז ןענעכייצוצסיוא טַײהנגעלעג א םיא ראפ זיא טָא

 סָאד ,ָאי וטּפאכעג רעכערבראפ ןכעלרעפעג אזא ,טַײקינײלק א !עווטס
 ,עװקסָאמ ןייק ןריפּפָא ןיילא םיא טעװ רע .קילג רעטכירעגמוא ןא זיא
 -אנ ןזייוואב וצ טַײהנגעלעג אזא ןכאמ ךָאנ ךיז טעוו ןעוו !ןיילא סיוועג
 ?זיא ןאטס ןַײז ןיא יײצילַאּפ א ראפ סָאװ ,עווטסלאשט

 ןַאטעג גָאז א רע טָאה ,לאפוצ ןכעלקילג םעד ןופ ןדירפוצ קראטש
 ?טקאּפעג םיא וטסָאה ּוו !װָאלײריּפאז ,ץעידָאלָאמ ---
 ,ףרָאד ןיא רימ אב עקאט !עידָארב עשאוו ,ןעניד וצ טיירג --

 ,ָאווַאלארידבָא ןיא
 םיא טָאה רע יוזאיו ,סעכיראעב ןלייצרעד ןעמונעג טָאה רע ןוא

 רע יוװ ,וָאלעב ןָאטנא זיא סָאד וא ,ןענופעגסיוא טָאה רע יוזאָיוו ,ןעזרעד
 ,ןזָאלּפָא םיא לָאז רע ,טלעג ןטָאבעג ןוא סאּפ ןשלאפ א ןזיוועג םיא טָאה
 רעהא םיא טריפעג ןוא ןפיוקרעטנוא טזָאלעג טינ ךיז טָאה רע יװ ןוא
 ,םירעיוּפ ייווצ ןוא יקסטָאס םענופ טיילגאב ,טנעה ענעדנובעג טימ

 עגנאל סווָאלײריּפאז ןרעה וצ ןרָאװעג סעִימ זיא וואטסירּפ םעד רעבָא
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 -עגרעביא קידלודעגמוא םיא טָאה רע ןוא ,עסיימ עטרעּפמולעגמוא ןוא

 ;ןסיר

 -סערא םעד ןיײרא ריפ ןוא לָאקָאטָארּפ םעד רעהא ביג ,טוג ,טוג --
 ,טנאט

 | ןופ קידנעמענסיורא ,טקאהעגנּפָא ווָאליײריּפאז טָאה -- !סויאשולס --
 ,לָאקָאטָארּפ ןטגיילעגנעמאזוצ םעד לברא

 :ןבעגעגוצ רע טָאה ,וואטסירּפ םעד סע קידנבעגרעביא
 "ןוא ףניפ רעד -- וַײװאב רעכעלכאז א קינייוניא טגיִפ ָאד --

 לָאז ךיא ,ןפיוקרעטנוא טלָאװעג ךימ טָאה רע ןכלעוו טימ ,רעקיצנאווצ
 רע טָאה -- ,ענַײז ןכאז עקירעביא יד ןענַײז טָא ןוא ,ןזָאל יירפ םיא
 .ןדמערפ םאב טריקסיפנָאק טָאה רע סָאװ ,ץלא טגיילעגסיורא

 -טָאמארגזעב םעד ןכירקכרוד ןביוהעגנָא טשרע טָאה וװאטסירּפ רעד
 / ןוא ריט יד ןבעגעג ןפע ןא טָאה ווָאלײריּפאז ןעוו ,לָאקַאטָארּפ םענ
 | .ריט רעד אב ןיילא קידנבַײלב ,ןטריטסערא םעד ןסיוטשעגניירא

 ןטרעטאמעגסיוא ןוא םענעקָארשרעד ,ןסאלב םעד ףא קילב ןייא
 ןוא -- ,ןטניה ףא ןדנובראפ טנעה יד ןענאטשעג זיא סָאװ ,טנאטסערא
 ןכלעוו ,ןיטשרוב לדנעמ ןדִיי םעד טנעקרעד ךַײלג טָאה וואטסירּפ רעד
 -לעוו ןוא *דזעִיו אנ; ןבירשעגנָא רעִירפ געט ייווצ טימ טשרע טָאה רע
 ןעמוק וצ ןרעטש טינ םיא לָאז רע ,"טקידירפאב; טלמעד םיא טָאה רעכ
 .ןכאז-טפעשעג ןגעוו ןאטס ןַײז זיא

 רע .סאק ןופ ןרָאװעג טיור וואטסירּפ םאב ןענַײז ןרעיוא ןוא זדלאה

 רע סָאװ ,סָאד יצ ,רעמ םיא טסירדראפ סָאװ ,טסּוװעג טינ ןיילא טָאה

 -לאשטאנ ראפ ךיז ןענעכייצוצסיוא טַײהנגעלעג עטוג אזא ןרָאלראפ טָאה

 ןביוהעגפוא טסיזמוא םיא טָאה קינדאירוא רעד סָאװ ,סָאד יצ ,עווטס

 ,טכאמעג ראנ םוצ ןוא טעב ןופ
 טימ רע טָאה ,ןװָאלַײריּפאז וצ םענָאּפ עזייב סָאד קידנבעג רעק א

 :ןָאטעג יירשעג א סאק
 זא ,טינ טסעז וד !קיגשזרָאטאק א ראפ סָאד זיא סָאוװ !ןאוולָאב --

 !רענייא וד ןאוולָאב ,דָיי א זיא סָאד
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 ,קערש ןופ ןרָאװעג יולב שזא זיא ווָאליײריפאז
 רע זא ,ןעזעג בָאה ךיא ..,ךיז ןעִימ רימ ..!עידָארבָאקָאסיװ עשאוו ---

 ןיא טראּפשעג ךַײלג לבור קיצנאווצ-ןוא-ףניפ ...ןקָארשרעד יוזא ךיז טָאה
 -אק א ,טניימעג ...טניימעג ...טמיטשעג ןבָאה םינָאמיס יד ןוא ..,טנאה
 ,טלמאטשעג רע טָאה --- ...ע-ע...שזרָאט

 טסלָאװ --- ,טמירקעגרעביא וואטסירּפ רעד םיא טָאה --- !טניימעג --
 זיא ןטרָאד זא ,ןעזעג וטסלָאװ ,סאפ טַײז רעקניל רעד ףא ןָאטעג קוק א
 -רעד ךיז טָאה רע סָאװראפ ,טסוװעג וטסלָאװ ,"דזעיװ אנ, ןבירשעגנָא
 | ..?ןעניימ ריד טסייה רעוו !רע טָאה טניימעג .ןקָארש

 רימ ..,"יבשזולס וגלָאד ָאּפ, ןָאטעג ןרימ ...דָארבעשאוו ,קידלוש ---
 ,טרעפטנעראפ ץלא ווָאלַײריּפאז ךיז טָאה -- ,ךיז ןעימ

 ןטימ ןָאטעג עפוט א וואטסירּפ רעד טָאה --- !ןאוולָאב ,ןָאװ לָאשּפ --
 -עג רימ רע טָאה קינשזרָאטאק א !ךיז טימ רע --- .רעטכַאקעצ א סופ
 ףדייר וצ סָאװ ָאטינ ,קינשזרָאטאק םעיינ א ריד וטסָאה טָא ,,!טכארב
 קיגדאירוא רעד זא ,קידנקרעמאב ,ןָאטעג רענוד א רע טָאה -- !גייוװש
 !שראמ --- ןוא טנעה יד ּפָא םיא דניב -- ,ןגָאז סעּפע ךָאנ ליוו

 יוזא ,ךיז רעטניה ריט יד טכאמראפ טָאה קינדאירוא רעד רָאנ יו
 ןעוועג זיא סָאװ ,רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ םעד ןעמונעג וואטסירּפ רעד טָאה
 ןיא ךיז וצ טגיילעגניײרא קיור טָאה ןוא ,לָאקָאטָארּפ םוצ טגיילעגייב
 לוטש ןופ לטנעוו ןָא טראּפשעגנָא ךיז רע טָאה ,רעכאנ ,ענעשעקדןזיוה
 ;טגָאזעג ןוא

 ךיג יוזא טנכערעג טינ ?ָאד רעטַײװ ןענַײז רימ ,קישטבולָאג ,ונ --
 א ןכאמ וצ ןעמוקסיוא טרָאפ זדנוא טעװ ,טנַײש סע יװ ...ךיז ןעז וצ
 ריד ךיא ןָאק ,ּפאטע ןטימ עקפאד טסליוו ,ונ ?אה ,ּפאטע ןטימ ריצאּפש
 ,ןָאט בילוצ

 דיי רעד טָאה --- !סענָאמכאר טָאה !עידָארָאגאלבָאקָאסיװ עשאוו --
 טפעלשעג סופוצ טכאנ עצנאג א ,קנארק טציא ןיוש ןיב ךיא -- .ןטעבעג
 ןיב ךיא ,ּפָא ךימ טזָאל ..,קינשזרָאטאק א יו ,טנעה ענעדנובעג טימ ךיז
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 םוק ...עילימאפ ןַײמ ןזַײּפש ,ןבעל ליוו ךיא ...רעכערבראפ ןייק טינ ךָאד
 ,סעראטסוק עניײמ אב טעברא ןעמענּפָא ןוא ןבעג ךיא

 ןיא רעקיצנאזוצ-ןוא-ףניפ םעיינ םעד טּפאטעגנָא טָאה וואטסירּפ רעד
 -ייו ןיוש ןוא ,רעגניפ ענַײז ןשיוצ טעשטשורכעג טָאה סָאװ ,ענעשעק
 ' - :טגָאזעג לסיב א רעכ

 ?םיא ןקערשרעביא ןסייהעג ריד טָאה רעװ .קידלוש ןיילא טסיב --
 ,קינשזרָאטאק רענעפָאלטנא ןא טסיב וד זא ,ןעניימ טינ רע לָאז סָאװראפ
 ןא !טנאה ןיא סרעקיצנאווצ-ןוא ףניפ םיא טסראּפש וד ,טעז רע זא
 -ןוא-ףניפ א טינ רעבָא ,ייווצ ,ןייצ יד ןיא בראק א ןעמ טיג קינדאירוא
 א ראפ זיא סָאד ,רערעַײט ןַײמ ,רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ א .רעקיצנאווצ
 -נייה ,ּפָאק ןַײמ רעביא טינ גָאלק !טוג ונ ,,?טסייטשראפ ,רעכעה ןישט
 וטסלָאז רעמ רעבָא ,ןטַײז ריפ עלא ףא ייג ,ריד ךיא קנעש לָאמ סקיט
 ןטפעשעג ענַײד ּפָא וט ,ףרָאד ןיא םוק .ןפערט טינ ןגיוא יד ףא רימ ךיז
 לרעיירד א זיא קינדאירוא םעד ראפ זא ,קנעדעגראפ ןוא .דניוושראפ ןוא
 | !שראמ ,ונ ?ןענאטשראפ ,עייבטאמ עטסכעה יד

 ענַייז ןוא ןטנעמוקָאד ענַײז שיט ןופ ןָאטעג ּפאכ א טָאה ןיטשרוב
 טוג; ןייז ראפ וואטסירּפ םעד קידנעקנאדאב ,ןוא םיצייפכ עטריקסיפנָאק
 ,עיראילעצנאק ןופ ןפָאלעגסיורא עכמיס טימ רע זיא ,"ץראה
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 עדארגאנ א

 רעד ףא םעש א ןֿבָאה רעקווָאנאּפעטס על
 ,רעמיווש עסיורג ראפ טלעוו

 וצ טָאה ,ןאמעינ םאב טגיל לטעטש סָאד
 ךיז טעקשוילּפ ,ןטילּפ טימ רעדייסעק ןָאט שש

 ןוא ךַײט ןיא ןָא זייװנײלק ןופ רערעדעי ע
 ,לטנע ןא יו טמיווש

 סרעמיווש רעקווָאנאּפעטס ןשיווצ ןעוועג זיא קאּפושטש רענווא ןוא
 -נעטש טָאה עמ ,לימ-רעסאוו יד ןטלאה ייז יו ,גנאלסעריוד ,רעמיווש א
 רערעדעי ןוא ,רעסאוו םורא ןָאט וצ טאהעג ,רעסאוו ןופ טבעלעג קיד
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 רעטעּפש ךאס ןייק טינ ןעמיווש סיוא ךיז טנרעל עכָאּפשימ רעד ןיא
 ,ןייג סיוא ךיז טנרעל רע יו ,םעד ךָאנ

 -גורג ןַײז ,ןיירא בורג-לסעק ןיא ךיַילג קירב ןופ ןעגנירּפש סרענווא
 "עטס ץנאג ןיא טָאה ןקור ןפא ןעמיווש ןַײז ,רעטפאלק ןגייל ןַײז ,ןעוועט
 עמ יװ ,ןעז טלָאװעג ריא טָאה ןוא .טאהעג טינ ןכַײלג ןייק עקווָאנאּפ
 גערב ןייא אב רעסאוו ןרעטנוא ּפָארא ךיז טזָאל עמ יצ ,קידנציז טמיווש
 ןטעב טפראדעג זיולב ריא טָאה -- ,ןטייווצ םאב סיורא טמוק עמ ןוא
 ,ןרענווא

 רעיײט םיא טָאה ןעמיווש ןיא ענַײז טפאשעירעב עקיזָאד יד טָא עקאט
 | .טסָאקעג

 .ןעוועג יוזא זיא ןופרעד עסַײמ יד
 עבלאה עקניל סָאד טכאמעג וװערָאכ טָאה רעסיוועג עסיורג סָאד ןעוו

 .ערָאֿפאק עטשרע יד ןעוועג לימ-רעסאוו סרענווא זיא ,עקווַאנאּפעטס
 ןבָאה סָאװ ,"סעילאּפ, יד טינ ןעוו זא ,טקנעװשעגּפָארא יוזא יז טָאה'ס

 -או ןופ טעשטרָאטעג ,ןלאפעגּפָא זיא רעסיוועג סָאד ןעוו ,רעטעּפש
 -עג זיא-סעדזעוו זיא ָאד זא ,טביילגעג טינ לָאמנייק ןעמ טלָאװ --- ,רעס
 יו ,לימ יד ןסירעגּפָארא ןבָאה סעילאווכ עקישיור יד .ןעיניב א ןענאטש
 ,לדנעּפש א יװ ,םָארטש ןטימ יז ןגָארטעגקעװא ןוא ,ןענאטשעג זיא יז
 עדאווא ןטרָאד ןופ ןוא םאי ןשיטלאב ןרעביא טַײװ-טעה ,ןאמעינ ןרעביא
 -עמא ןייק ןרָאפעג ןענַײז סָאװ ,ןדִיי רעקווָאנאּפעטס ּוװ ,ןשיטנאלטא םוצ
 טָאה סָאװ ,לימ סרענווא ןופ ענעוורעב .א טנגעגאב רעשפע ןבָאה ,עקיר
 -עוװט סרענווא ךיוא .לטעטש ןביל רעייז ןופ סורג א ןבעגעגּפָא יז
 סיורא טינ זיא ,לימ רעד ןופ טייוו טינ ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעלכיײּפש
 טָאה ,עגָאלדָאּפ יד ןסירעגפוא טָאה רעסאוו סָאד .רעסיוועג םענופ ןקורט

 סע טָאה ןטרָאד ןופ ןוא ,ךעלרעטצנעפ יד וצ זיב ןביוהעגפוא ךיז

 | | ,ןעמיוז יד טימ ןעמאזוצ ןסירעגסיורא ךיז קידנשיור

 .עפיירס א ךָאנ יו רעגרע רעסיוועג םעד ןופ סיורא רענווא זיא

 יז רָאנ ּוװ ,םיוויורק עטַײוװ ןוא עטנעָאנ וצ ןביירש ןעמונעג רע טָאה

 .סיפ יד ףא ךיז ןלעטש קירוצ ןפלעה םיא לָאז עמ ,ןענופעג ךיז ןבָאה
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 ,סנעמכאנ לבייל ןייא ןפורעגּפָא ךיז טָאה ווירב-עשָאקאב עלא יד ףא
 | .עראמאס ןופ קינעמעלּפ א סבייוו םעד

 -יינש א ןעוועג זיא רע :עכָאּפשימ רעד ןיא םאנּפ א ןעוועג זיא לבייל

 -נייק ךיז ןיא טָאה סָאװ ,עכָאּפשימ א ןיא רעדַײנש רעקיצנייא רעד ,רעד
 ,..טאהעג טינ עכַאלעמלאב ןייא ןייק לָאמ

 טרעגלאוועג ,ןעמאמ א ןָא ןוא ןטאט א ןָא ,םעסָאי א ךיז טעװעדָאהעג
 טינ ךיוא ןענרעל ןוא ,ןטייווצ א אב לָאמא ,וװערָאק ןייא אב לָאמא ךיז
 ייסיווייס םיא ןופ טעוו'ס :ןעוועג וועשאיעמ םיוויורק ךיז ןבָאה ,טלָאװעג
 טעװ םעדיוק .עכָאלעמלאב א וצ ןבעגּפָא םיא רימָאל ,ןַײז טינ טַײל ןייק
 ןבעגעגּפָא םיא ןעמ טָאה רעטעּפש .ןסע םיא ןבעג ןרָאּפשנַײא ךָאד ןעמ
 ,ןטרָאד רע טָאה .עראמאס ןייק ןעניד טקישעגקעווא ןוא טאדלָאס א ראפ
 טָאה רע ןעוו .עקרעטיינ א טימ טאהעג ענעסאכ ,טסניד רעד ןיא ךָאנ
 איאנעיָאװ, איאקסרעטסאמ עשרעדַײנש א טנפעעג רע טָאה ,טנידעגּפָא
 ,טָאטש רעשיסור רעד ןיא ןציז ןבילבעג זיא-ןוא ,"איאקסטאטש יא

 עליפא .ןעלבייל ןגעוו ןדייר וצ טדַײמעגסיױא ןעמ טָאה ךעלנייוועג זיא =
 -ָאר ווערע ןקישנַײרא רָאי עלא טגעלפ רע סָאװ ,?עוויוט-ענַאשעל ,, יד
 רעוו; :ןּפיל ענעגיוצראפ טימ ןעמענפוא ךיוא עכירענווא טגעלפ ,ענָאשעש
 .."ןרעזדנוא ווערָאק םענייש םעד ,ךיז ןָא ןענָאמרעד ,סע טסייה ,םיא טעב
 .,טנָאמרעד ךיוא םיא ןָא ךיז ןעמ טָאה ,ערָאצ-סייא ןא ןיא ,טציא רָאנ

 -ּפָא ףעקייט טָאה ,שטנעמ רעטעשַאּפ ,רעטוג א עוועטעב ,לבייל ןוא
 סָאד ,טנוזעג ןעקנאד וצ טָאג זיא רע זא ,ווירב א רעטעפ םעד ןבירשעג
 רעד ,ןבַײרשי וצ םיא רע טמוק ,סנטייווצ ;ןכרָאה וצ םיא ןופ עכעלמענ
 ,עראמאס ןייק םיא וצ ןעמוק ןוא עצייא ןַײז ןגלָאפ לָאז רעטעפ

 -עטס רעשינָאצּפאק רעד ןיא ,ןעשטומ ןטרָאד רעטעפ רעד ךעצסָאװ;
 עלא ,רעטעפ רעביל ,טפראוו -- ,ןבירשעג לבייל טָאה -- ,עקווָאנאּפ
 ןיוש ךַײא ךיא לעװ ,עראמאס ןייק זדנוא וצ טמוק ןוא םיקָאסייא ערעַײא
 ,ןלימ ךאס א ןאראפ ןענַײז עראמאס ןיא ,לימ א ףא ץעגרע ןעיָארטסירּפ
 ןענרעל רָאג יצ ,עליפטלאב א ןרעוו ָאד ריא טנָאק ןפיוא ןטסגרע ןפא
 ןייק ,ָאד ןענַײז רימ .ןזיימאלאש עקירעביא יד ןוא ןענוואד ךעלגנִיי טימ
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 ןייק טינ ןבָאה רימ ןוא ,סעכָאּפשימ עשידִיי טרעדנוה רָאּפ א ,ערָאהנַײא
 ןראפ ןענוואד ןַײש ןָאק ירָאטָאק ,ריא יו ,ןדִיי אזא ראפ .דעמאלעמ ןטכער
 טרעדנוח ןענידראפ זיא ,עשאר טימ שעמוכ ןענרעל טוג ןוא דעמַא
 ךייא ךיא לע ,םיקסאמ טַײז ריא ביוא .יקאיטסוּפ שעדיוכ א ךעלברעק
 סָאד ןעמוקאב טעװ ריא רָאנ יװ ןוא .לבור קיצפופ ןקישסיורא ףעקייט
 טינ עטָאראכ ןייק ,םעשעצרימ ,ט'ריא ןוא ,סיורא דלאב טרָאפ ,טלעג
 קינעמעלּפ רעביל ןוא רעטצעשעגכָאה רעַײא ךַײא טשטניוו סע יװ ,ןבָאה
 רימ ןלעװ ,ָאװטסלעטישזָאװארּפ ךעייש זיא סָאװ !עקדָארָאבזעב לבייל
 רעד טינ ןוא רעטשרע רעד טינ ןַײז טעװ ריא .ןבעג עצייא ןא ןיוש ךיִז
 ."עראמאס ןיא זָאה רעטצעל

 ּפָא ךיז סַײר ייג :ןלעפעג קראטש טינ ןרענווא עליפא זיא עצייא יד
 ךיז זָאל ןוא ,ןסקאוועגוצ זיײװדניק ןופ טסיב וד ןכלעוו וצ ,טֹרָא םעד ןופ
 טינ ךיוא ןדִיי א ראפ זיא ָאװטסלעטישזָאוארּפ ןוא !ּוװ ךיא סייוו קעווא

 ?ןפלעה רעסעב סעּפע ךיז ןָאק רע ?ןָאט רע לָאז סָאװ רָאנ ..."יקאיטסופ,, |
 א ןַײז וצ סא םיא טעז ןאלּפ רעד זא ,ןעלבייל ןבירשעג רע טָאה
 רע טעװ ,טעליבױאב א ףא ןקישסירא לביײל לָאז ןוא רעכַײלג
 | ,ןרָאפסיױרא

 טזָאלעגרעביא טפלעה רענווא טָאה ,ןעמוקעגנָא זיא טלעג סָאד ןעוו
 וצ ןזָאלעגקעװא ךיז רע טָאה טפלעה רעטייווצ רעד טימ ןוא ,בַײוװ םעד
 ,עראמאס ןייק ;קינעמעלּפ ןַייז

 -- ,ןרעװ טכירעגפוא ןפיוא אזא ףא לָאז עמ ,טרעשאב זיא רעשפע ---
 ..!ייסאר טרָאפ סעּפע ךָאד זיא סע --- ,ןעבָאד ןַיז טסיירטעג רע טָאה

 ,טכאנראפד רעמוז רענשוד א ןעוועג זיא'ס

 ןוא עיצקעל רעטצעל ןַײז ןופ םייהא ןעגנאגעג זיא קאּפושטש רענווא

 א זיא סעלירוב רעראמאס טימ ערוויא ןענרעל זא ,םעד ןגעוו טרעלקעג

 ךעלּפערט עטיירדעצ יד ףא ןרָאק ךעלקעז ןּפעלש יװ ,רערעווש ךאס

 ערוויא לטייש א ייז ןָאק רע סָאװ ץוכא .לימ-רעסאוו ןיא רעדניליצ םוצ
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 עטקאהעג ןייטשוצסיוא ייז ןופ ךָאנ רע טָאה ,ןקאהניירא טינ ּפעק יד ןיא
 ןַײז ןופ ,לדרעב ןַײז ןופ ןכאל ייז .דוּפ ןפא סעניויזיב טימ סערָאצ
 ,רעביא םיא ןעמירק ,שוילעּפאק ןסיורג וצ ןַיז ןופ ,ןגארק םענעריּפאּפ
 ,טדער רע יו

 ,םיא ןעעזרעד ייז יװ סָאװ ,ןטנאטסערא-םידימלאט עכלעזא ןאראפ
 ןצנאג ןרעביא ןגָאיכָאנ ךיז יז ךָאנ ףראד רע ןוא ,רָאג ייז ןפיולטנא יוזא
 ,לָאק ןפא סעּפע רָאג ךיז טעווערעצ סָאװ ,רע טָאה טישכאט ןייא .ףיוה
 -וגעמ יד ,ןדנושעג טיוה יד טייהרעקידעבעל םיא ןופ טלָאװ עמ ךַײלג
 טײרּפשעצ ןוא עטלדורדעגנָא ןא ןַיײרא ךיז טלקַײק "עשאמאמ,, עקידמעש
 ,טנעה עקיד עצרוק יד

 ?לעטינאק עצנאג יד סָאװ וצ ,טינ עשטשבָאָאװ ייטשראפ ךיא --
 טסיזמוא ןעמ זָאל סָאװ וצ קאט ,ןַיז טינ ןיבאר ןייק סנייצלא ט'רע
 .?איטיד עמערָא יד ןעשטומ

 ןיא ןבַײרטנַײרא ןוא ןרעטאמראפ ןָאק רע ,לקיב א יװ ,"איטיד, א;
 -ּפַא שיילפ טיול א טעװ םיא ןופ רעדייא ,םידמאלעמ ןעצ עקטָאכאשט
 רעקיצראהכייוו רעד סע ןגָאז רָאנ .עסיימסייב רענווא טרעלק -- ,"ןלאפ
 אב לָאז עמ יבא ,ריא ראפ ךיז רע טרעפטנעראפ .טינ רע ןָאק "עשאמאמ,
 א לבור ןעצ יד ,טסייה סָאד ,דימלאט ןרעַײט םעד ןעמענּפָא טינ םיא
 טישכאט םעד ןענרעלסיוא ראפ םיא טלָאצ עמ סָאװ ,שעדיוכ
 | ,ןענוואד

 זיא ,ןעקנאדעג עקיטעמוא ענַײז ןיא רעטפיטראפ א קידנעייגמורא
 ,ןטפלעה ייווצ ףא טָאטש יד טלייטעצ סָאװ ,קירב רעד ףא ףורא רענווא
 ,טמעטָאעגנַײא ףיט ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה רע

 ..!עייכעמ א ,,!אדאדא --
 טשירפענּפָא טָאה ןוא ךַײט ןופ ןגיוצעג טָאה עלעטניוו טכַײּפ ,ליק א

 ,רעּפרעק ןטרעטאמעגסיוא ןוא ןטעירּפעצ םעד
 םענשוד ,ןטקיטשראפ א ןופ טלָאװ רע יװ ,טליפרעד ךיז טָאה רע

 א ןיא סיורא טקוק סָאװ ,רעטצנעפ םענעפָא ןא וצ ןעגנאגעגוצ רעמיצ
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 א טיצ סע עכלעוו ןופ ,ןענאטנָאפ עקידלדורּפש טימ ןטרָאג ןטכידעג
 | ,טייקטכַײפ ןוא ןימסאשז ןופ ךעייר

 ןופ סייוש םעד טשיװעגּפָא ,לטיה סָאד ןעמונעגּפָארא טָאה רענווא
 םעד ףא ךיז טקוקראפ ןוא עשטנערָאּפ א ןָא ךיז טראּפשעגנָא ,ןרעטש
 ,ךַײט

 ,ןסָאלפעג קיור ןבָאה עגלָאװ רעטיירב רעד ןופ ןרעסאוו עכעלבלעג יד
 יד .קירב ןופ ןטנעמאדנופ ענרענייטש יד אב םיוש ןסַײװ א קידנפאש
 ןיא טלגיּפשעגּפָא ךיז ןבָאה ןוז רעקידנעייגראפ רעד ןופ ןלארטש עמורק
 קידעבעל א זַײװרעטרע ריא קידנבעגוצ ,עגלָאװ רעד ןופ ןרעסאוו יד
 -ירָאה-װערַײמ רעד טמאלפעג טָאה רעבינגעק .גנובראפאב עכעלטיור
 ,גָאט ןקידנענערב-סייה א ןגרָאמ ףא גָאזנָא ןא --- טנָאז

 .ןרענווא טריסערעטניא טָאה רוטאנ רעד ןופ טַײקניײש יד טינ רעבָא
 ,ךַײט ןיא עקידנדָאב יד ךיז וצ ןגיוצעגוצ ןבָאה טיײקמאזקרעמפוא ןַײז
 ,רעמיווש יד

 ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלדייב-רעמוז עקידנעּפירקס ,ענרעצליה יד ןופ
 -נאגעגסיורא טונימ עדעי ןענַײז ,קירב ןופ טַײװ טינ ךַײט ןפא טגיוועג
 רעסאוו ןיא סיורָאפ ּפָאק ןטימ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ,ןשטנעמ עטעקאנ ןעג
 ןופ שזא ןעגנורּפשעג ןענַײז עקינייא .ןעמיווש ךיז טזָאלעג ןוא ןַײרא
 ךיז ןזיוואב קירוצ ,רעסאוו ןרעטנוא עלַײװ א ןרָאװעג ןלאפראפ ,לכעד
 -עג ,ךיז ןופ קידנזָאלב ןוא קידנעקריפ ,ּפעק יד טימ קידנעלסיירט ,ןוא
 ,ךַײט ןטיירב ןרעביא ןעמיווש ךיז טזָאל

 רעטלא רעד טכאוועגפוא טָאה םיא ןיא ןוא ,טקוקעגוצ טָאה רענווא
 עקוָאנאּפעטס ןיא ךיז אב טגעלפ רע יװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .רעמיווש
 ןזייװאב טגעלפ רע ןצנוק אראפ סָאװ ,רעסאוו ןיא שיפ א יװ ,ןעמיווש
 ,גערב ןפא ןייטש טגעלפ סָאװ ,םעליוא רעצנאג רעד יװ ןוא ךַײט ןפא
  וּפָא לסיב א טוט רע סָאװ ,טעז ,טעז; :ךיז ןרעדנּוװ ןוא ןקוקנָא טגעלפ
 יד טימ ןוא ּפָארא ּפָאק ןטימ ןעמיווש ןָאק רע !רעמיווש א זיא סָאד טָא
 ".!ףורא סיפ
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 יד ףא קידנקוק ,טרעלקעג קאּפושטש טָאה -- ,רעמיווש רימ ךיוא,י
 "!ןעמיווש טסייה סָאװ ,ןזַײװ ייז טפראדעג --- ,עקידנדָאב

 טזָאלעג ךיז טָאה ןוא קירב ןופ ּפָארא רע זיא קידנרעלק גנאל טינ ןוא
 .ךעלדַײב-םיווש יד וצ געוו ןטימ

 ןוא לקער סָאד ךיז ןופ ןפראווּוצּפָארא טאהעג טַײצ םיוק טָאה רענווא
 ןא ןסירעגסיורא ךיז טָאה רעלַײמ רעקילדנעצ ןופ ןעוו ,ךיש יד ןָאטסױא
 | | :יירשעג רעקיורמוא

 .!ךיז טקנירט שטנעמ א !ךיז טקנירט רע --
 לקירב ןלָאמש ןפא ןעגנורּפשעגסיורא רענווא זיא עדנוקעס א ןיא

 ןשטנעמ עטעקאנ-בלאה ןוא עטעקאנ יװ ,ןעזרעד ןוא לדיײב-דָאב םענופ
 ףא ןָא ןזייוו ,טנעה יד טימ ןכאמ ,ענעקָארשרעד ןוא עטלמוטעצ ןעייטש
 ןוא ,ףיורש א יװ ,ךיז טיירד ןוא טשיור רעסאוו סָאד ּוװ ,טרָא םעד
 | | - ;לָאמאטימ עלא ןעיירש

 ,!בורג-לסעק ןיא ,עקנָארָאװ ןיא ...ּפָארא רע זיא ָאד טָא ,ָאד טָא --
 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןופ ןרָאװעג ץראווש טונימ ןייא ןיא זיא קירב יד

 ,ןקָארשרעד יװ רעמ קירעגַײנ ,עשטנערָאּפ םוצ טראּפשעג .ךיז
 -עגוצ טימ ּפָאק א ןזיוואב רעסאוו ןפא ךיז טָאה קילבנגיוא ןבלעז ןיא

 רעבירא זיב ןרעטש םוצ טּפעלקעגוצ ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,רָאה עטשטעלּפ
 ייווַצ יו ,טנעה ייווצ ךייה רעד ןיא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןבָאה'ס ,ןגיוא יד
 -אר ,טפלעה, :יירשעג רעטלפייווצראפ א טרעהרעד ךיז טָאה'ס ,ןעלגילפ
 ןרעטנוא ןדנווושראפ רעדיוו ןענַײז טנעה יד טימ ּפָאק רעד ןוא "!טעוװעט
 -זעלב ןוא ךעלזיירק זיולב ךאלפרעביוא רעד ףא קידנזָאלרעביא ,רעסאוו
 ערעדנא סָאד ךָאנ סנייא ךָאנרעד ןוא טעבלובעג עלַײװ א ןבָאה סָאװ ,ךעל
 | | ,טצאלּפעג

 לָאז עמ ביוא זא ,ןעזעג ךיילג רענווא טָאה ,רעמיווש רעטינעג א יו
 סָאד זא ,ןעזעג ךיוא טָאה רע .טעּפש וצ ןַײז טעװ ,טונימ ןייא ךָאנ ןטראוו
 טינ רעבָא ,ךעלרעפעג רעייז זיא ,רעטנורא זיא שטנעמ רעד ּוװ ,טרָא
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 -גיירא ,ןזיוה ןוא שעוו ןיא ,ןעוועג זיא רע יו ,רע טָאה ,ףורעד קידנקוק

 .רעסאוו ןרעטנוא ןדנוושראפ זיא ןוא ךַײט ןיא ךיז ןפרָאװעג

 ,ןבילבעג םוטש עלַײװ א זיא םורא םעליוא רעקיּפעקטרעדנוה רעד

 "ימ א ןעוועג זיא סע .עמָאשענ-סאיצעי אב ןענאטשעג ָאד טלָאװ עמ יו

 ךיז רענווא טָאה רעטעּפש טונימ רָאּפ א ,גנוטראוורעד רערעווש ןופ טונ

 טימ ןוא רעטפאלק טגיילעג רע טָאה טנאה ןייא טימ .רעסאוו ןפא ןזיוואב

 -עקנורטרעד-בלאה םעד רָאה יד ראפ טּפעלשעג רע טָאה רעטייווצ רעד

 ךיז טלאה; :טומ טייצ עצנאג יד םיא קידנבעגרעטנוא ,ןיושראּפ םענ

 םעד ןעזעג ,םענָאּפא ,טָאה רענעי רעבָא ,,,ּפָא טינ ךיז זָאל ,רעסאוו ןפא

 ךיז טָאה םיא יוװ ,ןעוועטאר טלָאװעג ךיז טָאה ןוא ןגיוא יד ראפ טיוט

 ןָאטעג ףרָאװ א ,סיפ יד טימ ןָאטעג עגירד א רע טָאה ,רעסעב טכודעג

 ,זדלאה םורא טנעה עדייב טימ םיא טּפאכעגמורא ןוא רעטער ןַײז וצ ךיז

 ןופ רָאה סניושראּפ םעד ןזָאלעגסיורא טָאה רענווא ...ןעגנאווצ טימ יו

 ןַיז ןופ רעגניפ עסרעווילגראפ-בלאה יד ןסײרּפָא ןעמונעג ןוא טנאה

 טסאל יד .טנאה רעטייווצ רעד טימ טַײצ עצנאג יד קידנטעברא ,זדלאה

 ,רעסאוו ןפא ןטלאה ןענָאק גנאל ךיז לָאז רע ,רעווש וצ ןעוועג רעבָא זיא

 עדייב ןעייטש ייז זא ,קידנעעז ןוא .טנעה עדייב טימ קידנטעברא טינ

 ןקראטש א טגנאלרעד םיא רע טָאה ,ןרעוו ֹוצ ןעקנורטרעד ראפעג ןיא

 טנעה עטרעמאלקעגפיונוצ יד .ןגיוא יד ןשיווצ טסיופ רעד טימ ּפאלק

 ּפָארא קירוצ זיא ןיושראּפ רעטיוט-בלאה רעד ןוא ,ןרָאװעג זיול ןענייז

 ,טנורג םוצ

 .םיא ךָאנ ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה רענווא

 ךָאנ קידנּפעלשכָאנ ,ןעמּווושעגפורא רעדיוו רע זיא םורא טונימ א ןיא

 וצ טרעטשעג טינ ןיוש טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןזָאלטסווואב א לָאמ סָאד ךיז

 .םיא ןעוועטאר

 ןָאק ךיא -- .ןָאטעג יירשעג א רענווא טָאה -- !רעהא קירטש א --

 .רעסאוו ןפא ןטלאה טינ רעמ ןיוש ךיז

 טונימ רַאּפ א ןיא ןוא ,קירטש ןגנאל א ןָאטעג ףרָאװ א םיא טָאה עמ

 .גערב ןפא ןעוועג םענעקנורטרעד ןטימ רע זיא םורא
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 גערב ןפא טלמאזראפ לייוורעד ךיז טָאה סָאװ ,םעליוא רעסיורג רעד
 טימ ,ָאווארב א טימ ,ארוה א טימ טנגעגאב םיא טָאה ,קירב רעד ףא ןוא
 ,ףיולעגנָא םעד ףא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,וואטסירּפ רעד ,יירעשטאּפ א
 זיא סָאװ ,ןרענווא וצ ןעגנאגעגוצ ,םעליוא ןכרוד טראּפשעגכרוד ךיז טָאה
 טָאה ןוא ,טַײקדימ ןוא טלעק ןופ ךיז קידנעלסיירט ,רעסאנ א ןענאטשעג
 - :עציילּפ רעד רעביא ןָאטעג פאלק א םיא

 א רעטסיײימצילָאּפ םעד ןבײרשנָא לע ךיא !יָארעה !ץעידָאלָאמ ---
 -וקאב רעכיז טעוו ריא -יעדארגאנ א וצ ןלעטשוצ ךיַײא לָאז רע ,טרָאּפאר
 !לאדעמ א ןעמ

 -סיירט ןביוהעגנָא ןרענװא טָאה ,וואטסירּפ םעד ךיז ראפ ןעזרעד
 ןזוה ןוא דמעה יד ןעוו ..קערש ןופ -- טלעק ןופ טינ ןיוש -- ,ןעל
 יד ךיז ףא שטָאכ טָאה רע ןעוו רעדָא סאנ ןעוועג טינ םיא ףא ןטלָאװ
 ךיז ןוא םעליוא ןשיװצ טקורעגניירא ךיז רע טלָאװ ,ןכאז עקירעביא
 טָאה ,טרעטיצ *יֵארעה, רעד יו ,קידנעעז ,וואטסירּפ רעד ...ןגָארטעגּפָא
 ;גרָאז ןַײז םיא ראפ ןזיוועגסיורא

 רעכיג טייג ,ןגער א ךָאנ ךאד א ןופ יוװ ,ךַײא ןופ ךָאד טניר סע --
 טנָאק טינ זא ,ןכאז עסאנ יד סיוא ךיז ןופ טוט ןוא עינלאּפוק ןיא ןַיײרא
 | ,ןליקראפ ךָאנ ךיז ריא

 ןופ ןעייצּפָארא ןעמונעג ןוא לדַײב םוצ טריפעג ןיילא םיא טָאה רע
 ,בַײל םוצ טּפעלקעג ךיז טָאה סָאװ ,דמעה עסאנ סָאד םיאי

 ייברעד ןענַיז סָאװ ,סעיָאװָאדָארָאג יד ןופ םענייא וצ ךיז קידנדנעוו
 ;ןליופאב רע טָאה ,ןענאטשעג

 ןופ *יָאקָאּפ ינמָאיירּפ; ןיא רעבירא קידעבעל רָאנ ףיול !יָאזיס --
 !טאלאכ א ןוא שעוװ ענעקורט רַאּפ א גנערב ןוא קָאטסאשטוא רעזדנוא

 גרָאז סוואטסירפ םעד ןופ ןעיירדסיורא טווורּפעג ךיז טָאה רענווא
 ,.,טנוזעג ןייז ראפ

 סָאד ,וואטסירּפ ןידָאּפסָאג ,ןקיורמואב ךיז ריא טלָאז סָאװ וצ --
 .ןענעקירטסיוא ךיז סע טעוװ ,לטנעוו ןפא ןעגנעה עליו א טעוװ דמעה

 -עגסיורא וואטסירּפ רעד טָאה --- !ָאװטסיָאקַאּפסעב םאט עיַאקאק --
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 וצ םענעגנָא רעייז רימ זיא'ס ,עבארעדא -- .טַיײיקכעלטנַײרפ ןַײז ןזיוו

 ,טַײקטסיײרד אזא ןוא טומ אזא ןזיוועגסיורא טָאה סָאװ ,דלעה א ןעניד

  ,רעכעלייל ןיא טלקַײקעג ליַיװרעד ןעמ טָאה םענעקנורטרעד םעד

 ןטָאנקעג ,טסורב רעד וצ ייז טגיילעגוצ ,ּפַארא ןוא ףורא טנעה יד ןביוהעג

 .ךיז-וצ טכארבעג םיא טָאה עמ זיב ,ךיוב םעד

 רעד טָאה ,ןטעװעטארעגּפָא ןטימ ןוא ןרענווא טימ ןרָאװעג קיטראפ

 :טגָאזעג ןוא לכיב ןַײײז ןעמונעגסיורא וואטסירּפ

 טַײז רעלעמרָאפ רעד וצ . ןטערטוצ רימָאל טציא ,אדָאּפסָאג ,ונ ---

 .ןעיניא ןופ

 . טאהעג עיידעב טלָאװ רע יוװ ,ךיז םורא ןקוק ןעמונעג טָאה רענווא

 -ןבלאמ-לָאטיּפש יד ןיא טָאטש רעד רעביא ריצאּפש א ןכאמ וצ רעסעב

 ,ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטעטילאמרָאפ טימ ןָאט וצ ןבָאה רעדייא ,םיש

 / .םיא ראפ ןטוג וצ טקידנעעג טינ לָאמניק ,טקנעדעג רע טַײװ יו

 ,זיא'ס ,וואטסירּפ ןידָאּפסָאג ,ןטסָאנלאמרָאפ יד זדנוא ןגיוט סָאװ --

 טָאה ןוא ןעמיווש טינ ןָאק רענייא :ךאז עכעלנייוועג א ,ךיז טדער עס יו

 ,רעטייווצ א ןעמוקעג זיא ,עקנָארָאװ רעד אב ןעמיווש טלָאװעג עקפאד

 זיא סָאד .זיא ןעמיווש סָאװ ,ןזיוועג םיא טָאה ןוא ,ןעמיווש ןָאק סָאװ

 טפאשטנאקאב ערעטנעענ ןדיימסיוא קידנלעוו ,רענווא טָאה -- !רָאג

 .טשינרָאג וצ ךאז עצנאג יד טכאמעג ,וואטסירּפ ןטימ

 .ךיא ?ןבָאה ָאד רימ ןלעוװ ןטעטילאמרָאּפ א ראפ ,ריא טניימ ,סָאװ ---

 ,רָאג זיא סָאד -- ןסערדא ןוא ןעמענ סנדייב ערעַײײא ןבַייײרשראפ לעוו

 !רָאג זיא סָאד; :ןָאטעג לכיימש ןרעטיב א קידנליװ טינ טָאה רענווא

 ןַײמ ןסיוו טינ ליו רע ,סענ א ...ןסערדא ןוא ןעמענ יד יו רעמ טינ

 ..."םייוו א ראפ רעטכָאט ןַײמ רָאג יצ ,לטיט

 = .ןעיירדסיורא טווּורּפעג ץלא ךיז רע טָאה -- !םאט ָאטשט אד --

 ךרוד ןרָאװעג טעוועטארעגסיורא זיא ; ןראא ;וואטסירּפ ןידָאּפסָאג ,טביירש

 ."רעייגייבראפ א

 ךיא ןוא .טרָאּפאר א ןבַײרש ךָאד ףראד ךיא ?ריא טדער סָאװ ---
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 יָאק סע טָאה ריא ...עדארגאנ א וצ ןלעטשוצ ךַיא לָאז עמ ,עקאט ליוװ

 ,טגידראפ רעש

 -עג לכיומ קאּפושטש טָאה -- !עדארגאנ יד רימ גיוט סָאװ וצ ,ש --

 טקנירס שטנעמ א !ןָאטעגפוא ָאד ךאז עסיורג א -- .דעװָאק םעד ןעוו

 .ןעוועטאר ךָאד םיא ןעמ ףראד ,ךיז
 טלָאװעג עקפאד וואטסירּפ רעד טָאה --- !טיג סע טגָאז ,ןיינ ,ןייג ---

 :עינעשזָאלַָאּפ יד ןיוש זיא יוזא -- .עדארגאנ א טימ םיא ןַייז עקאזעמ

 ןַײז ייברעד קידנלעטש ,טיוט ןופ ןשטנעמ א סיורא טעוועטאר רענייא זא

 -ַָאטוא עינעסאפס אז; לאדעמ א םיא טמוק ,ראפעג ןיא ןבעל םענעגייא

 ,ןעד יװ .ךיוא גנוניולאב-טלעג א וצרעד ךָאנ טמוקאב ןוא ג"ךישטשויאּפ

 ?ףייא ןעמ טפור יוװ ,ָאזלא !ןעד יו

 רע טָאה ,ןעיירדסיוא/ טינ ָאד ךיז סצעוו רע זא ,ןעזעג טָאה רענווא

 :טדערעגסיוא םיוק

 ..קאּפושטש --

 !?ןעמָאנ סרעטָאפ ןוא ןעמָאנ רעַײא ןוא ---
 ,שטיוװַארעשַא רענווא --

 עסיורג יד טימ ןָאטעג ריפ א וואטסירּפ רעד טָאה -- ?דִיי א --

 םיא ןופ ָאד טָאה עמ סָאװ ,טאהעג לביראפ טלָאװ רע ,רעגייטשא ,ןצנָאװ

 ,טכאמעג קצזיוכ טיײצ עצנאג יד

 .טרעפטנעעג ,קידלוש יו ,רענווא טָאה --- ,דַיי א --

 ?ריא סניוװ ּווװ ןוא ,!םה --

 ,ןרָאפ וצ ןעמוקעג סָאװרָאנ ןיב'כ ,,יטינ ץעגרע ןיא ןיווו ךיא ---

 .גלאזקָאװ ןופ ןעגנאגעג

 רעשפע ...עוטסלעטישזָאװארּפ ןָא דָיי א :ןיוש ייטשראפ ךיא ,אהא --
 ןיוש זיא סָאד -- ,טקעזיוכעג רע טָאה -- ?ןעמוק ןגרָאמ טשרע ריא טצוו

 ,רעכיז ךיא ןיב ,ןעמוקעג סָאװרָאנ זיא רע ,דַיי א טגָאז :לאלק א רימ אב

 ?ריא טָאה ןטנעמוקָאד ןוא ,ונ .,.עװטסלעטישזָאוװארּפ ןייק טינ טָאה רע זא

 ,ךיז ןעקנירט סָאװ ,יד ןעוועטאר ראפ 1
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 ןייז ןעוועג זיא ,טאהעג טָאה רענווא סָאװ ,טנעמוקָאד רעקיצנייא רעד
 ןָאטעג שטעווק א ןוא טקוקעגכרוד םיא טָאה וואטסירּפ רעד .טרָאּפסאּפ
 ;סעציײלּפ יד טימ

 ןשידלעה אזא טייגאב שטנעמ א ,ךאז עמענעגנָא ןייק טינ ,,!סאדאד --
 סָאװ .,!דָיי רענווארּפסעב א רָאג !ריד וטסָאה טָא --- לָאמאטימ ןוא ,טאט
 "ווא וצ ןָאטעג רעק א ךיז רע טָאה --- ?אה ,ךַײא טימ טציא ךיא וט עשז
 -עג רעהא ךיד טָאה רָאיצראווש רעד; :טגָאזעג טלָאװ רע יו ,ןרענ
 יצ ,טייטשראפ ריא ,ונָאקאז ָאּפ ןעלדנאה ךָאד זומ ךיא -- ."טכארב
 טלָאװ רענייק זא ,עליימ --- .טרעפטנעראפ יװ ךיז רע טָאה -- ..?ןיינ
 לסיב א ןעזראפ טאטנדלעה אזא ראפ ןעמ ןָאק ,ונ ,ןעוועג טינ ייברעד
 ,ךימ ריא טייטשראפ ,ָאד רעבָא .עוויוט א ןשטנעמ א ןָאט ...ץעזעג םעד
 טעוו יוו ןוא .ןעזעג טָאה טָאטש עצנאג א ...ענשטילבוּפ יוזא ץלא ךָאד זיא
 ,טינ סייוו ןוא שינעעשעג רעד ןופ טרָא ןפא ןעוועג ןיב'כ ?ןעזסיוא סע
 ריא !ןעמוקעגניהא זיא רע ּווװ ןוא טסייה רע יװ ,זיא רעטער רעד רעוו
 םאב ןבָאה טלמעד ןָאק ךיא םענָאּפ א ראפ סָאװ ,רעביל ןַײמ ,טייטשראפ
 ,ןכאמ טשינרָאג ןָאק ךיא ,רערעַײט ,ןיינ ?רעטסיײמצילָאּפ

 ..?רעשפע ---
 "ארייהראפ א ןַײלא ךָאד ןיב ךיא .טינרָאג טדער ,קיטשבולַאג ,ןיינ --

 דייל רימ טוט סע ,רימ טביילג .עילימאפ א ןופ רעטָאפ א ,שטנעמ רעט
 ןריקיזיר טינ ךָאד ןָאק ךיא :ךיוא עגאל ןַײמ ןיא ןיירא טייג ,ךַיײא ראפ
 ךַײלג ,ןרענווא אב ןטעבעג טינ ריש ךיז רע טָאה --- ...ערעיראק ןיימ טימ
 -- .טרעקראפ טינ ןוא ,םיא ןופ ןעגנאהעגּפָא טלָאװ לריוג רעצנאג ןייז
 -אב רעכיז ריא טעוו לאדעמ א :טינ טרעהעג ערעדנא סָאד וצ סנייא רָאנ
 | : | | | יייזעמוק

 ןסיורג ןיא ,שעװ ענָאיזאק ןיא טצוּפעגסיוא ,קאּפושטש רענווא ןוא
 רעד ןיא ,ןגיוא יד רעביא טקורעגנָא ,שוילעּפאק ןטראה ןיא ןוא טאלאכ
 -סאשטוא ןיא ןרָאװעג טקישענּפָא זיא ,עקסיײצילַאּפ ייווצ ןופ גנוטיילגאב

 | .קָאט
 ..ןכאז עסאנ לקעּפ ןַײז ןגָארטעגכָאנ טָאה עקסײצילָאּפ רעטירד א
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 ,קָאטסאשטוא ןיא ָאש רָאּפ א ןטלאהעגּפָא םיא טָאה עמ יוװ ,םעד ךָאנ
 ןפא טקישעגּפָא יָאװָאדָארָאג א ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא םיא ןעמ טָאה
 ,טעליב א טימ ןגרָאזאב טפראדאב םיא טָאה רענעי ןענאוונופ ,לאזקָאװ
 ,ןרָאפקעװא לָאז רע ,ןעז ןוא *יקסיּפירּפ אטסעמ ָאד,

 ענַאקאזעינ, עלא ּפָא רעטסיײמצילָאּפ רעזדנוא טקיש ךעלנייוועג --
 טאט ןשידלעה רעַײא קנאד א רָאנ ,ּפאטע ןטימ ןדִיי *עשטשויאווישזָארּפ
 ןעניוו ןראפ ןוא ,ןבשזעכ םענעגייא ןפא ןרָאפ ןזָאל ךַײא ךיא לעװ
 טָאה -- ,ןבָאה עריומ טינ ריא טלָאז אטרעשט רעד רעסיוא ךעלצעזעגמוא
 ןיוש לעװ ךיא --- ,דָאס א טיורטראפ וואטסירּפ רעכעלטנַײרפ רעד םיא
 ,טַײקינײלק א טימ ןעמוקּפָא טעוװ ריא זא ,יוזא טרָאּפאר םעד ןבַײרשנָא
 ןוא געוו ןכעלקילג א ךייא טָאה .ףָארטש-טלעג רעניילק א טימ סנטסכעה
 -וקאב רעכיז טַײצ רעקירעהעג רעד ןיא ריא טעוו לאדעמ א :קַיור טַײז
 ןיוש ךיא לעוװ םעד ןגעוו --- ,טסיירטעג םיא וואטסירּפ רעד טָאה -- ,ןעמ
 ו ...ןגרָאז
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 רענאטרעטנוא עשיראצייווש

 ךיא יו ,םישָאדאכ ןוא ןכָאװ ייבראפ ןענַײז ס
 ןָאק ןוא ,טעברא זיא-טינ-עכלעוו --- טעברא ךוז
 .ןעניפעג טינ

 וצ רָאנ ,ןגעוו עכלעוו ךרוד ,טינ סייוו ךיא
 + ךיא זא ,ןעגנאגרעד זיא טָאטש ןיא םיטאבעלאב

 טיורב סנעמעוו ,יד טינ עווענאש ךיא ."ליומ ןפָא ןא טימ גנוי א, ןיב
 /  .ןדנוק ןגעקטנא דער ןוא ,סע ךיא

 ןגעקטנא רע טָאה ,ןוװָארָאדיס רעװקסָאמ םעד ,ןווָארָאדיס עמאס --
 | !טדערעג
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 "עג ןַײז רימ ראפ ןלָאז ןריט עלא זא ,ןעוועג גונעג זיא ןיילא סָאד
 | ,ןסָאלש

 | ?ןאמרעגנוי ,טעבראעג רעִירפ ריא טָאה ּוװ --
 .ָאק טע סוקניּפ :םיטאבעלאב עקידרעירפ ענַײמ עלא סיוא ןכער ךיא = |
 -עפָאה ערעדנוזאב קידנגייל .,,ןייטשװָאקנילק ןוא ןײטשטָאר ,דלעפצרעה
 -נעמָאקער עטוג א ןַײז ףראד עמריפ עסיורג אזא :עטצעל יד ףא ןעגנונ
 : ,עיצאד

 ,עילימאפ רעַײא זיא יוװ ?ןייטשוװָאקנילק ןוא ןײטשטָאר אב ,א --
 ןייק ןיא טינ ךיז ןקיטיינ רימ ,ןאמרעגנוי ,ןיינ .,!םה ?ןאמרעגנוי
 ...ןשטנעמ

 ,רעטרעוו עקילייה יד ןעניז ןפא רימ ןעמוק רעטפָא ןוא רעטּפָא ץלא
 רעטצעל ןַײמ ןופ טיילגאבסיורא ךימ טָאה יקצעּפיל ןאּפ עכלעוו טימ
 "עג קידנעטש זיא דנוק רעד זא ,טיג טסייװ סָאװ ,שטנעמ א? :עלעטש
 ,"ןגיוט טינ םענייק ראפ טעוװ ןוא טינ זדנוא ראפ גיוט ,טכער

 "ירשעג-טינ ןיא ןלאפעגניירא ןיב ךיא זא ,רָאלק טרעוו רימ ראפ
 רעד טימ ןענעגעזעג קיביא ףא ךיז געמ ןוא לטעצ ןצראווש םענעב
 ,טלעוו רענעטנעוועג

 םעד ןופ ןרָאװעג טגָאיראפ ןיב ךיא טניז ,טַײצ רָאי ןגראק םעד ראפ
 יילרעלא טווּורּפעגרעביא ךיא בָאה ,ךיַײרגיניק-טָאיװעש ןוא -טנאוועג
 -ָאמנדליש ןוא רעכאמלּפמעטש א ןופ טנעגא ןא ןעוועג :ןעגנוקיטפעשאב
 -עג טינ טָאה רענייק סָאװ ,לטעלב-טנוװָא ןא ראפ ןסנָאנא ןבילקעג ,רעל
 -נוטייצ ןיא סעיצנעדנַאּפסערָאק טקישעג ,םיא ןיא ךיז ןריסנָאנא טלָאװ
 -ירבאפ ראפ ןדנוק טכוזעג ,טלָאצעג טינ רארָאנָאה ןייק ןבָאה סָאװ ,ןעג
 ,רעקינכעט-ןייצ א ףא ךיז טנרעלעג ןוא ךעלטראק-טיזיוו ףא ןטנאק
 ןייצ יד סָאװ טימ ןעוועג קידנעטש טינ זיא סעסָאנראּפ עלא יד ןופ רעבָא
 ,ןרעיישוצרעביא

 ,טיורב-סעקניזָאר ןרעיוז-סיז ןופ רעקירעד טייטשאב גנורענרעד ןַײמ
 שירפ א ראפ סעקעּפָאק ףניפ .סאג גָאר ןפא קרעט םאב ףיוק ךיא סָאװ
 וװָארסָאד ,"ןקיטכענ; --- ןקאבעגטלא ןא ראפ סעקעּפָאק ריפ ןוא לטיורב
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 ןסע ייז יא ,רעקיליב ןטסָאק ייז יא :ךעלטיורב "עקיטכענ, ךיא ףיוק
 .רעקינייוװ ךיז

 ןיא יו ,שירפ יוזא טקנוּפ גָאט ןטייווצ ןפא ןענַײז סעקניזָאר יד --
 םעד לייט ךיא ןכלעוו טימ ,רעכָאב רעלעג רעד ךיז טעמכָאכ --- ,ןטשרע
 | - / .רעמיצ ןקידלבורסקעז

 רעקירעגנוה-בלאה אזא טקנוּפ ,רעניימ ןכָאש רעלעג) רעקיזָאד רעד
 .רעּבעל-ןוא-גנול רעכעליירפ א זיא ,ךיא יוװ רעכוז-עלעטש

 -- ןעלדנאמ זיולב זדנוא ןלעפ סע .ןיוש רימ ןבָאה סעקניזָאר ---
 | ,טיורב םענופ סעקניזָאר יד קידנעּפולאקסיורא ,רע טגָאז

 ;רימ וצ רע טגָאז ,רעקוצ ןָא ייט קידנּפוז
 ,רעקוצ גונעג זיא ןטנוא ,שימ ,שימ --- |

 ,רעמיצ רעזדנוא רעטנוא סָאװ ,לבלעוועג ןיא זיא סָאד -- ןטנוא
 ןעקנירטנָא רע טעצייא ,ייט ןכָאקפוא ףא ןיסָארעק סיוא טלעפ סע ןעוו

 .טעװ ,ןוויוא ןסייה םוצ ךיוב םעד ןגיילוצ ןוא רעסאוו טלאק טימ ךיז
 | | ,ייט ןרעוו

 רע טעדלעמ -- !ץנעלעסקע רעַײא ,טריוורעס זיא טַײצלָאמ רעד --
 .טעזאג א ףא ךעלטיורב יד קידנגיילרעדנאנאפ ,ךעלרעייפ

 -סעקניזָאר ערעיוז-סיז ייווצ ףא סעקעּפָאק ןעצ יד סיוא ןלעפ סע ןעוו

 ץראווש ךעלטפיר ענעצלאזאב טכידעג רעדנאנאפ רע טגייל ,ךעלטיורב

 ;רימ ראפ ךיז טגיינראפ ןוא שיט ןפא טיורב
 .!עטיב .ןגעו טיטעּפא בילוצ ,רעה ןַיײמ ,סנצלאזעג עלעסיב א --

 ערעזדנוא ןעיידראפ וצ רעטכַײל טפלעה רָאמוה-ןאגלאג סנלעג םעד

 | . .טינ רימ ןרעוו ןופרעד רעטאז רָאנ ,?ןטַײצלָאמ,
 רעקילָאמא ןַײמ וצ ןרעקמוא ךיז טוװּורּפעג ךיא בָאה טיונ ןַײמ ןיא

 ,גלָאפרעד ןָא רעבָא ,יירעדניבנייא --- עיסעפָארּפ

 ,טעברא ףא ןגערפ ןַײרא ןיב ךיא ןיהּוװ ,יירעדניבנייא עטשרע יד

 קיצנייא-ןייא ןא טימ ןטכיולאב ךאווש ,בוטש-רעלעק א ןיא ןעוועג זיא

 ןַײמ ןיוש טָאה ,ןעזרעד סעּפע ןבָאה ןגיוא עניימ רעדייא ךָאנ .לרער-זאג

 עסאנ ןופ ,ּפאּפ ןשרעדניבנַײא ןקידרעַייז ןופ ךעייר םעד טקעמשרעד זָאנ !
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 -נעמ ענעשאוועג טינ גנאל ןופ ןוא סייווש ןופ ,ךעלעדניוו עשרעדניק
 ,סרעּפרעק עשישט

 ןייא ףא זיולב ךיז טָאה סָאװ ,לרעטצנעפ ןקיצנייא םאב ,לקניוו ןיא
 -ראוו ןשרעדניבנייא ןא אב זיא ,ראוטָארט ןרעביא ןביוהעגפוא לטירד
 א -- םענָאּפ-לָאטסָאּפא ןא טימ דִיי רעקירָאילטימ א ןענאטשעג לטאטש
 קידרעבצראווש א ןיא טסאפעגנייא ,םענָאּפ קידנדַײל ,ךיילב-קיטכיזכרוד
 סנקור יד ףא יילק ןשרעילָאטס טרימשעג טשראב א טימ טָאה ןוא ,למער
 ,סערּפ א ןיא עטסערּפעגנעמאזוצ ,רעכיב לטניב א ןופ

 ,רימ וצ ןָאטעג רעק א ךיז רע טָאה -- ?רעה רעד טגנאלראפ סָאװ --
 :ןבעגוצ טלַײעג ךיז רע טָאה ,טייהנגעלראפ ןיימ טקרעמאב
 רעד טעברא ענעכעלעוו רימ ןכאמ זדניא ,קִיור ןַײז ןָאק רעה רעד --

 ןעמובלא רימ ןטעברא זדניא ,רעכיב רימ ןדניב זדניא .טגנאלראפ רעה
 עטיג ראפ ןיא ריוואק ךיא ...רעכיב-רָאטנָאק ,סעיצקעלָאק-רעטסומ ראפ
 ,קיליב ןוא טיג .טעברא

 -ָאק-רעטסומ ראפ ןעמָאבלא ןייק טינ טפראדעג טינ טָאה "רעה; רעד
 רעד סָאװ ,ץלא זיא סָאד -- טעברא ,רעכיב-רָאטנָאק ןייק טינ ,סעיצקעל
 ,טננאלראפ טָאה "רעה;

 ריפ א ,עוויינגיב יװ ,לענש טָאה םענָאּפ-לָאטסָאּפא ןטימ דיי רעד
 רעשפע --- קידסענָאמכאר ןוא ןגיוא עדימ ענייז טימ רימ רעביא ןָאטעג
 -עצ ךיז ךעלקנערק -- ,רימ וצ יװ ןיילא ךיז וצ סענָאמכאר רעמ טימ
 ;טלכיימש

 רעטעשָאּפ א ןרָאװעג ךיילג ךיא ןיב "רעה, א ןופ --- ,ןאמרעגנִיי ---
 טָאה ?סעּוו יצ ,רימ ןופ קעזיוכ טכאמ ץטע ,ןאמרעגנִיי -- ,ןאמרעגנוי
 יו סרעסעב'אק ןעניפעג שינ ,קנע יװ ,ןאמרעגנִיי אזא שיקאט ןיוש
 טינ -- רעד א ,עקטָאכאשט א ךָאד יס !ךאפ א ןעדיס ?יירעדניבנַיײא
 סעּפע ןקישוצ טָאג ןיא לָאז ןוא ,ןאמרעגנִיי ,טייג .!ךאפ 'אק
 ,.,סרעסעב

 -גיבנייא ערעדנא ןיא טאהעג טינ ךיוא ךיא בָאה לזאמ רעסעב ןייק
 ןיא *ןדִיי עשימייה; --- ןעַײרעדניבנַײא יד ןופ רעמיטנגייא יד .ןעיירעד
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 "וצמוא ןוא דאשכ טימ טקוקעג ןבָאה -- סנטָאקסעלאט ןוא סעקלמראי
 ,טעברא ןטעב ייז וצ טמוק סָאװ ,לקאווטיל ןשיטעצאפ ןפא יורט

  פצפראש יד וצ זיב שוילעּפאק ןטראה ןַײמ ןופ ךימ קידנטסעמּפָא
 עטצוּפעגּפָא ץנאלג-לגיּפש זיב רעבָא ,ענעגָארטעגּפָא עניימ ןופ ןציּפש
 ;טקיטראפעגנּפָא ,רענייא יוװ עלא ,ךימ יז ןבָאה ,ךיש

 יצ סּוװ טשינ ןיילא רימ ןבוה זדניא .ןאמרעגנִיי ,טייג ,ןיוש טייג --
 ,ןלעזעג יאק שיִנ רימ ןכיורב זדניא .ןוט

 ףא ..,ןפָא ןענאטשעג רימ ראפ ןענַײז ןעיײרעדניבנַײא יד ןופ ןריט יד
 | . י | ,ןייגוצסיורא

 ,ןענַײז סָאװ ,יד ץוכא --- רענַײמ רעטנאקאב ןייא ןַײק ןיוש ןעוועג טינ
 -נוהעג ןצנאגניא רעדָא בלאה ןבָאה ןוא טעברא ןָא ןעוועג ,ךיא יו
 -עכסעלימג א טּפאכעג ןבָאה טינ ןיוש לָאז ךיא ןעמעוו אב -- ,טרעג
 "ןּפאכ, וצ ןעמעוו אב .לרעיירד א זיב לברעק ןבלאה א ןופ -- לדעס
 יו ,טאהעג טינ עריירב רעדנא ןייק ךיא בָאה .ןבילבראפ טינ ןיוש זיא
 א ,ןיטיוועל סירָאב וװערָאק ןכַײר ןַיײמ וצ עָאװלאה א ךָאנ ךיז ןדנעוו
 | - .צװקסָאמ ןיא טפעשעג ןגייא ןא טימ שטנעמ

 -ישזָאװארּפ ןַײז ןיא ןענאטשאב זיא סערישא סווערָאק ןכַײר ןַײמ
 טכערניוװ ןבעגעג םיא טָאה רָאזיװָארּפ א ןופ םָאלּפיד .ןַײז :ָאװטסלעט
 טכוזעגּפָא רע טָאה ."ןעניווװ וצ ןטָאבראפ זיא ןדַיי ּוװ ,רעטרע יד ןיא,
 -עג ןוא ,ָאװטסלעטישזָאװארּפ ןָא רָאנ ,לאטיּפאק טימ דִיי רעווָאלקש א
 וָאלקש ןופ רינשוק ענָאכ רענווארּפסעב רעד :סעפטוש םיא טימ טכאמ
 רענװארּפָאנלָאּפ רעד ןוא ,לאטיּפאק ןַײז טפעשעג ןיא טגיילעגניירא טָאה
 - ךיז טָאה עװקסָאמ ןיא ןוא ,ָאװטסלעטישזָאװארּפ ןַײז --- ןיטיוועל סירָאב
 -על .בי עמריפ רעד רעטנוא טפעשעג-גראווכיור רעװָאטּפָא ןא טנפעעג
 ,"רעגראווכיור ,.ָאק ןוא ןיטיוו

 לבור ןצפופ טקישעגוצ רימ ןיטיוועל סירָאב טָאה עשַאקאב ןַײמ ףא
 ןשיטקארּפ א ןופ עצייא ןא; --- עשָאקאב ןַײמ ןָא ןיוש -- ןוא ,ןעמוזעמ
 סעלכאט א וצ ךיז ןגָאלשרעד ןוא שטנעמ א ןרעוו וצ יוזאיוו ,"ןשטנעמ
 רעקירעגנוה א ןעיירדמורא ךיז ןטרָאד וטסעװ ךָאנ גנאל יוו...? ."ןבעל ןיא
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 רעדעי הא ּוװ ,זדָאל -- ?רעטסעשטנאמ ןׂשיסור, ןטרעכייראפ ןַײד ןיא
 -עגנוה קיסַײרד ןאראפ ןענַײז שעדיוכ א ךעלברעק ןצפופ ראפ עלעטש
 ןַײמ ןסיוו טלָאװעג לבור ןצפופ ענַײז ראפ טָאה -- !?ןטאדידנאק עקיר
 ,ןשטנעמ ןשיטקארּפ א ןגלָאפ טסליװ וד --- .סעלכאטלאב רעד ווװערָאק
 -סָאמ ןייק ןרָאפ וצ םוק ןוא טעליב-ןאב א לבור ןצפופ יד ראפ ףיוק זיא
 טינ ריד לעװ ךיא .ןענעדרָאנַײא זיא-טינ-יוו ָאד ןיוש ךיד לעוװ ךיא .עווק
 עסיוועג בילוצ זיא סָאד .טפעשעג ןיא זדנוא אב טעברא ןייק ןגָאזוצ
 טינ ָאד וטסעוו קידייל .טינ גרָאז ןייק בָאה רָאנ ,םעווקאב טינ םימיַײט
 ;ןקיורמואב טינ ךיד לָאז ַאװטסלעטישזָאװארּפ ןופ עגארפ יד .ןייגמורא
 -- ןדִיי ערעדנא ךאס א ָאד ןעניווו סע יוװ ,עװקסָאמ ןיא ןעניוװ טסעוו

 -ייווש םעד ןלָאצ טסעוװ ,טסייה סָאד ,רענאטרעטנוא רעשיראצייווש א יו
 טסעװ ןוא שעדיכ א לרעפניפ א רעדָא לרעַײרד א זיוה םענופ ראצ
 טסעװ וד זא ,טדער רעוו ..רענעבירשעגוצ ןייק טינ ,ףארג א יוװ ,ןבעל
 רעטייוצ רעד ןופ שטָאכ ,רעכיוס א ןופ טסָאנערעװַאד א טימ ןעמוק
 "לארענעג רעװקסָאמ עמאס םענופ סיוא ךָאד ךיז וטסכאל ןאד ,עידליג
 יירד ףא זיולב טכער-ןיווו טיג טסָאנערעװָאד א ,סעמע .רָאטאנרעבוג

 "וצ ךיז טסזומ וד זא ,ןבירשעג סע טייטש ּווװ רָאנ ,רָאי ןיא םישָאדאכ
 ןגיל קידנעטש ןפראד טסָאנערעװָאד רעד טימ טרָאּפסאּפ ןַײד ?ןבַײרש
 ,ןָאט םענ א טינ ךיד לָאז עמ ןעוו .ראצייווש םעד -- ןערעוווס ןַײד אב
 יד ראצייווש םעד ןבעגעגרעביא ןוא ןרָאפ וצ ןעמוקעג סָאװרָאנ וטסיב
 קעטש א ןעמ ףראד ,ךיז טייטשראפ ,ייברעד .ןביירשראפ וצ ןטנעמוקָאד
 "ייוו טסנַאק וד ןוא ,ןייצ יד ןיא לרעפניפ א םענשטָאדָאלָאקָא םעד ןָאט

 .עװקסָאמ ןיא קיור ןעניוװ רעט '

 -ןוא רעשיראצייוש א דַיי א טסייה סָאװ ,ןיוש וטסייטשראפ טציא
 ?רענאטרעט

 ןרעלק ףראד שטנעמ א ,ןרָאפ וצ םוק ןוא ּפָא טינ גייל ,לאלקאה
 טָאה --- ,רימ ןופ ךיז ןרעל טָא .גנוי זיא רע ןאמזלָאק ,סעלכאט א ןגעוו
 ןַײמ ףא רערעדנא ןא -- .טעצייעג רימ סעלכאטלאב רעד ווערָאק ןַײמ
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 ןשיט-קייטּפא עדמערפ רעטניה ןענאטשעגּפָא ןבעל ץנאג ןַײז טלָאװ טרָא

 ליינציר ןסָאגעגרעדנאנאפ ןוא לסיטש ןיא לזרעמ ןטימ ןבירעג ןוא

 יו ,ךיא ןיב .טינ סעלכאט ןייק סע זיא רעבָא רימ ראפ .ךעלעשעלפ ןיא

 זא ,ףָאה ךיא .סעלכאט א וצ ךיז ןגָאלשרעד ,רעכיוס א ןרָאװעג ,טסעז וד

 ..."ןגלָאפ רימ טסעוו ןוא ןענאטשראפ ךימ טסָאה וד
 בָאה עריירב א .טגלָאפעג םיא בָאה ןוא ןענאטשראפ םיא בָאה ךיא

 ...טאהעג ךיא

1960--2 



 םייה א ןָא

 ענעי ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןָאגאוו ןי
 טבייה עכלעוו ,גנוגעוואב עקיטפאהבעל

 "רעד גֹוצ רעד ןעוו ,ןָא ךעלנייוועג ךיז
 ןופ טקנוּפ ןטצעל םוצ ךיז טרעטנעענ
 -גלייא טָאה רערעדעי .טורשראמ ןַײז

 ץטשרעבייא יד ןופ ךעלקעּפ ןוא סענאדָאמעשט ענַײז ןעמונעגּפָארא קיד
 טימ ןעיורפ :טנאוועגטעב סָאד ןדנובעגפיונוצ ןוא טלקיווראפ ,סעצילָאּפ
 רעצעמע ;רעמיצ-טעלאוט ןיא טלַײעג ןבָאה טנעה יד ןיא רעכעטנאה
 "אב ךיז טָאה ןָאגאוו רעבלאה א ןכלעוו טימ ,קינַײשט ןַײז טכוזעג טָאה
 ןעירשעג ןקָארשרעד ןוא קיורמוא טָאה יורפ א ;עזַײר רעד ןיא טצוג
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 ךיז טָאה ןיושראּפ רעזעוורענ א *?אשימ ,ןעמוקעגניהא וטסיב ּוװ ,אשימ,

 ןקאּפנַייא וצ ןסעגראפ טָאה רע סָאװ ,ראפרעד לווייט םוצ טקישעג ןיילא

 -טעב קאפ םעד ןדניבפוא יינספא םעד בילוצ ףראד ןוא עלעשיק סָאד

 םוצ סענָאכאה יד טימ ןעוועג קיטראפ ןיוש ןענַײז סָאװ ,יד ,טנאוועג

 -ֹּפָא ,רעטצנעפ יד ךרוד טקוקעג דלודעגמוא טימ ןבָאה ,ןגַיײטשסיױא

 -עגמוא עמאס יד .עװקסָאמ וצ גנורעטנעענרעד ןופ סנכייצ יד קידנקרעמ

 ,רובמאט ןיא סענאדָאמעשט ערעייז טימ ןענאטשעג ןיוש ןענייז עקידלוד

 ןרעדעי .ןלעטשּפָא ךיז טעװ גוצ רעד רָאנ יוװ ,ןעגנירּפשוצסיורא טיירג

 ,ענעגייא ענייז וצ ,טרָא ןַײז ףא ןעמוק רעכיג סָאװ טלָאװעג ךיז טָאה

 "רָאנ םוצ ,טעברא ןַײז וצ ךיז ןרעקמוא ,עטנאקאב ןוא טניירפ ענַײז וצ

 .ןבעל ןלאמ

 לָאמנייק ךיז לָאז עזַײר יד ,טלָאװעג ךיז טָאה םענייא רימ זיולב

 ,ָאװטסלעטישזָאװארּפ ,סנטסקינייוו ,ךיא בָאה ,ןָאגאוו ןיא ,ָאד .ןקידנע טינ

 טראוורעד סָאװ רעבָא .ןטנעמוקָאד ןייק טינ רענייק רימ אב טרעדָאפ ָאד

 "נעייגסיורא ןיוש :עוװקסָאמ רעדמערפ רעסיורג רעד ןיא ,ןטרָאד ךימ

 ,ןדנעוו ךיז ןעמעוו וצ ,ןייג וצ ןיהּוװ טינ ךָאד ךיא סייוו ,ןָאגאוו ןופ קיד

 - .?טכאנ עקיטנַייה ןיוש ןקיטכענ לעװ ךיא ּוװ

 ךיא ןעוו ,עליפא; :ןרָאפראפ טינ ךיא ןָאק ןיטיוועל וװערָאק ןַײמ וצ

 ךיוא ךיד ךיא טלָאװ ,עריד ןיא ךיז אב טרָא ןא ריד ראפ טאהעג טלָאװ

 טנרָאװעג עליכטאכעל ךימ טָאה -- ,רימ אב ןעניוװ ןזָאל טנָאקעג טינ

 א זיא ,רערעזדנוא קינרָאװד רעד ,רעקיפיוה רעזדנוא -- .ווערָאק ןַײמ

 ןדמערפ ןדעי ןגעוו ײצילָאּפ רעד ןסיוו וצ ךַײלג טיג רע ,קינעיימצראווש

 טכאמ :סעריד עשידִיי גיוא ןיא ךיוא טלאה עפוג לצילָאּפ יד .זיוה ןיא

 טינ ןייק ךיז אב טינ רימ ןטלאה יצ ,ךָאנ טריּפש ,ןטיזיוו-טכאנ טפָא

 עשיסור אב ןעניווװ וצ רעכַײלג זיא ןדִיי ןפיירט א .ןדַיי ענעבירשעגוצ

 טגירק עיצנאטס א :ןרא םינ ךימ סע לָאז רָאנ .עדאווא רעקיור ,ןשטנעמ

 - .י"טלעג ןוא טנוזעג יבא ,ןעמ

 יװ ,ןיוש טניווו סָאװ ,ןדָיי א טימ טנאקאב ךיז ךיא בָאה ןָאגאוו ןיא

 טסייה סָאד ,"יוזא?ק עװקסָאמ ןיא רָאי עכעלטע עשּפיה ,טגָאזעג טָאה רע
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 ןבייײרש ?רענעבירשעגוצ ןייק טינ טסייה סָאװ .רענעבירשעגוצ ןייק טינ
 ןיא םישָאדאכ ַײרד עטצעל יד יו ,רעמ טינ רָאנ ,וצ ָאי ךיז רע טביירש
 ,"יוזאק רע טבעל רָאי ןיא םישָאדאכ ןַײנ .טסָאנערעװָאד ןַייז ףא ,רָאי
 | ,"קינרָאװד ןטימ,

 ןָאק עמ ּוװ ,ןסערדא עמישער עצנאג א ןבעגעגפוא רימ טָאה דַיי רעד
 עטרילבעמ ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,ןאראפ ךיוא ןענַיז סע ."יוזא. ןעניווו
 א לַײװ ,טעשָאּפ רָאג ןדִיי עפיירט ףוא ןרעג טמענ עמ ּוװ ,ןרעמיצ
 ,סעמע .טסאג רערעשָאק א יװ ,ליפיוזא לָאמ ייווצ טלָאצ דָיי רעפיירט
 -עב טעּפע ָאטינ זיא'ס זא רָאנ ,טינ ןרעמונ עכלעזא ןענַײז ןצאלאּפ ןייק
 יד טכאנ א ןקיטכענרעביא ךיוא ןלעטָאה עכלעזא ןיא ןעמ ןָאק ,סרעס
 יסָאװ .רָאפ ךיז לעטש ךיא יוװ ,ךעלקערש יוזא טינ זיא'ס ,ץרוק .ערעדנא
 -ץראה טימ ,סערָאצ ןייטשוצסיוא גונעג טָאה עמ ?ךעלקערש טינ ךעייש
 "רָאג רָאנ ,גנוקירעדינרעד טימ ,סעניויזיב טימ ,קערש טימ ,שינעּפאלק
 ןא ךיז טיג עמ .ןכאז עכלעזא וצ טניווװעג ןיוש ןענַײז ןדִיי --- ,טשינ
 | | .לרעַײרד א ךָאנ טסָאק .עצייא
 ךימ רע טָאה -- ,ןקיטכענ טינ עװקסָאמ ןיא ריא טעװ סאג ןפא -- |
 | ,טקיוראב

 ערדעס רעד טימ טנאקאב טוג ,םענָאּפא ,קיטקארּפ רענעגייא ןופ
 -יירט; ראפ סעריד ןופ עיפארגָאּפָאט רעד טימ ןוא ָאװטסלעטישזָאװארּפ
 ,"שריד רערעכיזא רעדעי וצ ,"יוזא, טבעל סָאװ ,דָיי רעד טָאה ,ןדִיי *עפ
 ;סעָאגאה ענַײז ןבעגעגוצ ,ןזיװעגנָא רימ טָאה רע סָאװ

 לקאכאסעב --- קיליב ןטסָאק ךַײא טעװ ,עקסנאשטשעמ ףא ,ָאד --
 ךָאנ טימ ןעמאזוצ -- לקניוו א ראפ שעדיוכ א ןצכא-ןצפופ ךעלברעק א
 ,סאג-עקסווָארדנאסקעלא ףא ,ָאד .ָאװטסלעטישזָאװארּפ ןָא ןדִיי רָאּפ א
 ןענָאק ריא טעװ ,עשטשָאר עניראמ ןיוש ךיז טנכער סָאװ ,טַײז רעד ףא

 ךַײא ךיא לעװ טַײקניר ראפ רָאנ ,ןיילא ךיז ראפ לרעמיצ א ןעגניד |
 ריא טנָאק 13 .מונ ,איאקסניזורג איאשלָאב ףא ...ןריוואק טינ ןטרָאד
 זא ,עריומ בָאה'כ רעבָא ,שעדיוכ א לרעַײרד א ראפ ןקיפיוה םעד ןפיוק
 ריא טנָאק ,23 ,עקנעטערס ףא ,ָאד ...ןצנאוו ליפוצ לסיב א זיא ןטרָאד

3/3 



 םענשטָאדָאלָאקַָא םעד אב זיא/ס :םייה רעד ןיא ךיז אב יװ ,קִיֹור ןפָאלש

 ריא ,עליימ ..טלעג טימ ןעמטאמ א ןטסָאק ךַײא טצווס רעבָא ,עפוג

 -געראפ רע טָאה -- ,רעסעב זיא ךייא ראפ סָאװ ,ןעז ןיילא ןיוש טעוװו

 .סעצייא ענַײז טקיד

 ,ךָאד רע טסייוו ,"עצייא ןא ךיז טיג עמ; טגָאז שטנעמ רעטינעג א זא

 ךיז ךיא בָאה -- !וועשיוט רעווקסָאמ רעטלא ןא טרָאפ .טגָאז רע סָאװ

 ...ץראה סָאד טגָאנעג ורמוא ןא סעּפע טָאה ךָאד .טסיירטעג

 םאזגנאל גוצ רעד טָאה ,ןפיול ןופ רעטרעטאמראפ א יוװ ,קידנעּפָאס

 ,לאזקָאוװ ןופ ךאד םענרעזעלג ןרעטנוא טעזױּפעגניײרא

 ןעמעוו אב ,ּוװ !עװקסָאמ .ןצראה ןיא ןָאטעג עקכָאיט א רימ טָאה'ס

 ..?לקניוו א ךיז ראפ ןעניפעג ךיא לעװ ?ןקיטכענ טנַײה ךיא לע

 ןבָאה ןשטנעמ .רעסערג ךָאנ ןרָאװעג זיא ןָאגאוו ןיא עכָאטאמוס יד

 טעוועטארעג ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,ןָאגאוו ןופ גנאגסיורא םוצ ןסירעג ךיז

 ןבָאה ,טלעטשעגּפָא טכער ךיז טָאה גוצ רעד רעדייא ךָאנ .עפיירס א ןופ

 ,קישטשליסָאנ; :סעליוק ענעמונאב ןגָארטעג סענָאגאוו עלא ןופ ןיוש ךיז

 ראפעג רעטסערג רעד ןיא ןעוועג ןטלָאװ ןשטנעמ יװ ,!קישטשליסָאנ

 ןייגוצסיורא טלַײעג טינ ךיז בָאה רענייא ךיא זיֹולב ...ףליהוצ ןפורעג ןוא

 א יו ,זיא סָאװ ,םראדנאשז רעד זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ :ןָאגאוו ןופ

 ךיז ייבראפ קידנַאלכרוד ,עמרָאפטאלּפ רעד ףא ןענאטשעג ,עיוטאטס

 ,ךימ עקפאד ,ךימ טָאה -- ,רעטצנעפ ךָאנ רעטצנעפ ,ןָאגאוו ךָאנ ןָאגאוו

 -אוו ןופ סיורא לעוװ ךיא רָאנ יוװ ןוא ,קילב ןַײז טימ ןעגנורדעגכרוד

 ...?!יטנעמוקָאד; :ןָאט םענ א ךימ רע טעוו ,ןָאג

 ךיא בָאה ךָאד ,רעגָאמ ןוא ןיילק ןעוועג זיא קישטנאדָאמעשט ןַײמ

 רעקינייו רעשפע םראדנאשז רעד טעוװ שזאגאב ןָא :רעגערט א ןעמונעג

 -קָאװ ןפא ןענעגעגאב ןצעמע ןעמוקעג ןיב ךיא ייהעלע ..?ןקרעמאב ךימ

 ..?לאז
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 ,ערעווש .ןגרָאמירפ-רעבאיטקָא רעװקסָאמ-טכע ןא ןעוועג זיא'ס
 -ָאּפש א .טָאטש רעד רעביא ןעגנאהעג קירעדינ ןענַײז סנקלָאװ ענעיילב

 םורא ץלא .דרע רעד ףא טייזעג ,ּפיז א ךרוד יוװ ,טָאה לדנגער קידווער
 ,ערומכ ןוא יורג ,סאנ ןעוועג זיא

 -לטנאמ יד ןיא טקוראפ ףיט טנעה יד ,סרענלָאק עטלעטשעגנָא טימ
 ןיא טלַײעג ,רעטעװ סָאד יו ערומכ יוזא ,ןשטנעמ ןבָאה ,סענעשעק
 -נאלג ןוא סאנ ,ךעלדַײב ענעביוהעגפוא יד ,סעקשזָארד .ןעגנוטכיר עלא
 ןרעביא סעניש ענרעזַײא יד טימ קידנעקסארט ,ןענַײז ,ןגער ןופ קיצ
 ,לאזקָאװ ןופ ןרָאפעגּפָא ןוא ןרָאפעגוצ רעדייסעק ,קורב-לבאק ןטכעלש
 יד ףא ךעלכעלב ענעשעמ טימ ןוא רעכעטראפ עסַײװ ןיא רעגערט-ןאב
 -ןרָאפּפָא טיילגאב ,ןעלמעק יד יװ ,קעּפ טימ ענעדָאלעגנָא ,ןבָאה ןטסורב
 - ,ןרישזאסאפ ענעמוקעגנָא ןוא עקיד

 ,קינייוװארומ א יוװ ,טלבריוועג טָאה ץאלּפ-לאזקָאװ רעד
 ןיא סערדא רעטשרע רעד :רענערָאלראפ א ןייטש ןבילבעג ןיב ךיא

 -עמ עטייווצ ,עניקמעט עדיירפ א רענייא ןופ ןעוועג זיא עלעכיב ןַײמ
 -עמ עטייווצ יד ץעגרע ָאד זיא ּוװ רעבָא 34 .מונ ,סאג עקסנאשטש
 לעװ טַײקשיראנ אזא ,ןיינ ?יָאװָאדָארָאג םעד ןגערפ רעשפע ?עקסנאשטש
 טימ רימ ףא ךיוא יוזא ןיוש טקוק רע זא ,טכוד רימ .ןָאט טינ ךיא
 ,טרָא ןייא ףא ןייטש טינ ןעמ ףראד םעדיוק ...דאשכ

 ...וזעװדָאּפ ,ןיראב ---
 קישטזָאװזיא רעד טָאה ,ראוטָארט םעד סיוגנעל קידנרַאפ םאזגנאל

 | .עיגלעק רעד ןופ רימ וצ ןגיובעגרעבירא ךיז
 רעַײט לעו'כ ?ריא טגנאלראפ ןיהּוװ :ָאװטסנעּפעטס עשאוו --

 -ָאמ א ןיא ןלעטשוצ ךַײא לעווכ ,ץערַאּפ ,ךיז טצעז ,ןעמענ טינ
 ,טנעמ

 טכארט א ךיא בָאה -- ?קישטזָאװזא ןא ןעמענ עקאט רעשפע
 ,עקסנאשטשעמ עטייווצ ףא טייג עמ יוװ ,טינ עליפא ךָאד סייוו ךיא .ןַאטעג

 ןעמוקעג ןגעקטנא זדנוא זיא עקסנאשטשעמ עטייווצ רעד וצ געוו ןפא
 לטיה סָאד ןבעגעג ּפָארא סיר א טָאה קישטזָאװזיא רעד .עייוועל א
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 .ןעמונעגּפָארא ךיוא בָאה ךיא .טמעלייצעגרעביא ךיז טָאה ןוא ּפָאק ןופ
 ןטַײז עדייב ןופ סענעשעק-םעזוב יד ןּפאטאב ןעמונעג ןוא לטיה סָאד
 רימ ןיא ןענעקרעד טינ ןוא ךיז םעלייצ ךיא זא ,ןעניימ ןעמ לָאז :טסורב
 ,..דָיי ןזָאלטכער א

 רימ ןעוו ,לָאמ סעדעי ןָאטעג קישטזָאװזיא רעד טָאה עקיבלעז סָאד
 ,געו ןפא סרעטסיולק עקילָאצליפ יד ןופ םענייא ןרָאפעגייבראפ ןענַײז
 ןטיַײװנופ קידנעעזרעד :לציּפש א ףא ןזָאלעג ןיוש ךיז ךיא בָאה ָאד רָאנ
 -רעבינגעק רעד ןיא ןקוק ןעמענ ךיא געלפ ,רעטסיולק א ןופ ןלָאּפוק יד
 ...רעטסיולק םעד טינ עז ךיא ,טסייה סע -- טַײז רעקיד

 ,קָאטש ןטירד םוצ טריפעג ךימ ןבָאה ּפערט עקישסילג ןוא ערעטצניפ

 ריט יד .עניקמעס עדיירפ ןופ עריד יד ןעניפעג טלָאזעג בָאה ךיא ּוװ

 א טימ ןוא רָאה ענעסקאלפ טימ יורפ עקירָאילטימ א טנפעעג רימ טָאה

 .םענָאּפ ןזייב א ףא לזענ ןסיראפ

 ?ָאנדָאגוא םאוו ָאטשט --

 ףלעווצ ןעצ א ןסעזעג ןענייז שיט ןטבראפעג-טינ ,ןגנאל א םורא

 .סענישאמ-יינ ףא טּפעטשעג ןבָאה עכעלטע .טיינעג ןוא ךעלדיימ

 ,ןטנאקאבמוא םעד ףא טקוקעג רעגַײנ טימ ןבָאה ךעלדיימ יד

 ?עניקמעט יורפ טניווװו ָאד ---

 -טנעעג זייב עקידלזענצרוק יד טָאה -- !סעניקמעט ןייק ָאד ָאטינ --

 ןופ עיאקסרעטסאמ א .אניקאביר איסאטסאנא .ָאד ןיוװ ךיא -- ,טרעפ

 רעק א ךיז יז טָאה -- !ןגיוא יד טצָאלגעגסיוא ריא טָאה סָאװ ...שעוו

 רעַײא טוט ?ןעזעג טינ לבצנאמ ןייק לָאמנייק -- .ךעלדיימ יד וצ ןָאטעג

 !טעברא

 ןרעטניה ,סיורא ךיג ןוא ןָאטעג גָאז א ךיא בָאה --- ,טקידלושטנא --

 .ךעלדיימ יד ןופ רעטכעלעג סָאד טרעהרעד ךיא בָאה ריט

 ןדיירוצנַײא ךיז טימאב ןוא ּפערט יד ןופ ןעגנאגעג קיליײא ןיב ךיא |

 טָאה סֵע םענָאּפ א ףרא וצ ןָא טינ ךימ טבייה רעטכעלעג סָאד זא ,ךיז
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 קידנסיוו טינ ןיילא ,ךיא בָאה ןגעווטסעדנופ .,!ןכאל ךעלדיימ :רימ אב
 ,טקירעדינרעד טליפעג ךיז ,סָאװראפ

 וצ ןיהוװ ,טסּוװעג טינ רעדיוו ךיא בָאה ,ףיוה ןופ קידנעייגסיורא
 ,ןייג

 רעדעי זא ,טכודעג ךיז טָאה רימ :ןסָאלשאב טינ ךיז ךיא בָאה ןגערפ
 -עגוצ ןיב ךיא ..,דָיי "םענווארּפסעב;, א ןענעקרעד רימ ןיא טעװ רענייא
 םיא אב בָאה ךיא יװ ,םעד ךָאנ ןוא רעפיוקראפ-סגנוטַײצ א וצ ןעגנאג
 :ןָאטעג גערפ א ,קידנעייגייבראפ יוװ ,ךיא בָאה ,גנוטַייצ א טפיוקעג-

 -קעלא זיב ןייגרעד ךיא לעוו טונימ קיצנאווצ ןיא ,ריא טנכער יו --
 | ?סאג רעווָארדנאס

 א רע טָאה -- ,ןפיול געוו ןצנאג םעד טעװ ריא ןעוו ,טינ עליפא --
 .ןָאטעג גָאז

 ףראד ךיא עכלעוו ,ןסאג עלא יד ןענעכערסיוא ןעמונעג טָאה רע
 זיא'ס סָאװ ןופ ,סאג-עקסווָארנאסקעלא ףא ןעמוק לעװ ךיא זיב ,ןייגכרוד
 ןפיוא-םושעב ךיא ןָאק ,טַײצ ָאש א ןיא יו ,רעקינייװו זא ,ןעוועג רָאלק
 .ןיהא ןעמוק טינ

 סערדא רעטייוצ רעד --- סאג רעווָארדנאסקעלא ףא עריד רעד ןיא
 טימ לוטש א ףא ןקשטיטלא ןא ןפָארטעג ךיא בָאה -- עלעכיב ןַײמ ןיא
 -עגפיונוצ א ,ערדלַאק רענעטאוו א טימ טלקיוועגמורא סיפ יד ,ךעלדער
 א טימ ןוא ,ךעלקיטש ענעציצ עקיבראפליפ יילרעלא ןופ עטעוועקוטש
 טקוקעג ןבָאה ןטלא םאב ןגיוא יד .זדלאה םורא לאש םענעלָאװ ןקיד
 טרעטנָאלּפעצ דרָאב עיורג עטכידעג יד ,טמירקראפ ליומ סָאד ,קיזָאלניז
 סעּפע טרעטאמעג ךיז טָאה גנוצ עטריזילאראּפ-בלאה יד .קיצומש ןוא
 ,לוטש ןַײז ןבעל ןענאטשעג זיא סָאװ ,יורפ יד רָאנ .טנַאקעג טינ ןוא ןגָאז
 -ראפ רימ יז טָאה --- ,טגָאז רע; .טדער רע סָאװ ,ןענאטשראפ ָאי טָאה
 רָאי א -- ןברָאטשעג זיא בַײװ ןַײז טניז זא -- ,דייר ענַײז טשטַײט
 רעוװ ָאטינ .ןטנאריטראווק ןייק טינ רעמ רע טלאה -- ,עכסאּפ ףא טרעוו
 טָאה --- ,"ןסאפוא ןיילא םיא ףא לָאז סע רעוװ ָאטינ .ןענידאב ייז לָאז עס
 .ןבעגעגוצ ןיילא ךיז ןופ ןיוש יז
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 דייר עריא וצ טרעהעגוצ םאזקרעמפוא ךיז טָאה רעטריזילאראּפ רעד

 טָאה רעטרעוו עטצעל עריא אב .עמָאקסאה ןיא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא

 טָאה רע .גיוא טרעזעלגראפ ןַײז ןופ טלקַײקעגּפָארא ךיז רערט ענטומ א

 ןבָאה רעגניפ עטריזילאראּפ יד רָאנ ,גיוא סָאד ןשיוװסיוא טרעטאמעג ךיז

 ,טגלָאפעג טינ

 .ןעגנאגעגקעווא ןיב ןוא ךיז טנגעזעגּפָא ,טצפיזעגּפָא בָאה ךיא

 ןפא עטעשַאּפ ןוא עמערָא ,ןשטנעמ אב לָאמ עכעלטע קידנגערפכָאנ

 -דא ןטירד ןַײמ וצ ןבילקרעד ךיז גָאט ןבלאה םורא ךיא בָאה ,ןעזסיוא

 ןא ןַײז וצ ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סָאד .סעניזורג יד ףא ץעגרע ,סער

 עקיקָאטשליפ ייווצ ןשיוצ טקוראפ ,לזַײה ןרעצליה טקילפעגּפָא ,טלא

 עסיורג ןשיווצ לדַײב שיטניה א יוװ .ןעזעגסיוא טָאה לזַײה סָאד ,ןקירבאפ
 .ןרעיומ

 -רעטנוא ייווצ .סעריד ריפ זיולב ןעוועג ןענייז לזייה ןצנאג םעניא

 גנוניוװ רעטשרעטנוא ןייא ןופ ריט רעד ףא .ךעלביטש-ךאד ייווצ ןוא עטש
 -אז; ףטנוא ןופ טפירשפוא ןא טימ לוויטש א טלָאמעגסיױוא ןעוועג זיא

 טינ ,זיא גנוניוו רעקידרעבינגעק רעד ןופ ריט יד ,*יקנישטָאּפ יא יזאק

 ןופ ןוא טנפעעצ טיירב ןעוועג ,טלעק רעקיטסבראה רעד ףא קידנקוק

 ייוצ .עדָאס ןוא ףייז ןופ ךעייר רעד ןוא ףמאד א ןגָאלשעג טָאה ריא

 ןענאטשעג ןענַײז ,טנעה עראד יד רעביא טצראשראפ לברא יד ,ןעיורפ

 .שעוו סעילאב רעביא ןגיױבעגנַא

 "עג לָאק קירעזייה טליקראפ א טימ טָאה -- ?ריא טכוז ןעמעוו --

 .ןעיורפ יד ןופ ענייא טגערפ

 ?ןָאזנייש ענאכ ץעגרע ָאד טניווו ּווװ ---

 ?ןטנאריטראווק טלאה סָאװ ,ענָאמלא יד ?אנוועיטנַאעל אנא --

 -עמאט ךיא בָאה -- ...ןטנאריטראווק ,ךיז טכוד ,טלאה יז ,.,ָאי --

 .טלמאטשעג עטאוו

 א םיטש רעטליקראפ רעד טימ יורפ יד טָאה --- ,סטכער ,ןביוא ---
 רעטסוש רעד -- רעבינגעק ,ךיא ןיווװ ָאד --- .טנאה רעד טימ ןָאטעג זייוו

 ןוא ,סקניל ,אניקרושט איטָאדװא טניווו ןביוא .רעקיש א ,ווָאלירוװאג
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 ךימ ןשעוו יד טָאה -- ,אנוװעיטנָאעל אנא -- טייז רעטכער רעד ןופ

 .זיוה ןיא םעליוא ןצנאג םעד טימ טכאמעג טנאקאב

 -ךאד םוצ ךעלּפערט ערעטצניפ עלָאמש רעביא ךיז ןבילקעגפורא

 ןוא ריט ענעגָאלשאב סעשזָאגָאר טימ יד ןָאטעג ןפע ןא ךיא בָאה ,לביטש

 םענָאּפ וצ םענָאּפ ןסױטשעגנָא ךיז לרָאדירָאק ןרעטצניפ ןלָאמש ןיא בָאה

 ןרעביא עליישטאפ א טימ לבייוו קירָאילטימ טרעדָאמסראפ ,ךיילב א טימ

 | ,ןייגסיורא ךיז ןבילקעג ,קיטנַאק -- ּפָאק

 ,טגערפעג ךיא בָאה -- ?ןָאזנייש םאדאמ טניווו ָאד ---

 -נייא ףראש ,טרעפטנעעג לבייוו סָאד טָאה --- ,ןָאזנייש ןיב ךיא ---

 ,רימ ןיא ךיז קידנקוק

 ,ןעגנידראפ וצ :רעמיצ א טָאה ריא זא ,טגָאזעג רימ טָאה עמ ---

 טסאּפ סע ביוא ,לקניוו א .טינ ךיא בָאה ןעגנידראפ וצ רעמיצ ןייק ---

 ןיא ייװצ  ךָאנ טימ .ןעגנידראפ טנָאקעג ךיא טלָאװ ,ךַײא

 | - | | .רעמיצ

 ?ןקוקנָא ןעמ ןָאק ---
 א ןעוועג זיא ,טריפעגניירא ךימ טָאה יז ןכלעוו ןיא ,רעמיצ סָאד

 עטכלאקעג-סַײװ טימ עריד לייט ןקירעביא םעד ןופ טמאצענּפָא ,לקניוו

 םענופ גנורילבעמ יד .טנעוו יד ןופ לטרעפ יירד זיב ךעלטערב-רינאפ

 עטיירדעגסיוא טימ ךעלטעב ענרעזַײא ירד ןופ ןענאטשאב זיא רעמיצ

 ןכַארבעגרעביא ייז טלָאװ רעצעמע יוװ ,סנטימ ענעלאפעגנייא ןוא ךעלסיפ

 לסיש ןכעלב טרעוואשזראפ א טימ לשיט-שאוו טעטסָאראפ א .סנקור יד

 ןענאטשעג זיא רעמיצ ןטימניא .רעטלע ןפיט ןופ ןלוטש רעניוו ייווצ ןוא

 ןיוש זיא ןכלעוו ןופ טנאוועג ענירג סָאד ,לשיט-רעבמָאל שידָאמטלא ןא
 ,לָאמ ןופ ןעוועג ןסערפעצ גנאל

 ,סבעווניּפש טימ טבעוואב ןעוועג ןענייז רעמיצ םענופ ןעלקניוו יד

 ןטסענ טימ לופ ,טנעוו יד .טכַײפ ןוא ךעלנירג ןעוועג זיא לקניוו ןייא
 ןוא ביוטש טימ טקעמשעג טָאה סע .ןצנאוו עטרעגריבעגנייא-טוג ןוֿפ
 ,למיש

 ןיא ןבַײלב זא ,טליפעג ךָאד ךיא בָאה ,ןעוועג טינ ןיב ךיא דימ יו
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 יד ןקידיילאב וצ טינ יידעק רָאנ .סעכיוק ענַײמ רעביא זיא "רעמיצ; אזא
 ןָאטעג גערפ א ןגעוו-עציוי ןופ ךיא בָאה ,עטסָאבעלאב

 ?שעדיוכ א ןטסָאק לקניוו סָאד טעוו סָאװ --
 .ןָאטעג גָאז א קיטליגכַײלג לבַײװ סָאד טָאה --- ,לבור ןצכא --
 -עביא ךימ טָאה עריד אזא ראפ זַײרּפ יד זא ,םענָאּפא ,קידנקרעמאב

 ;ןבעגעגוצ .יז טָאה ,טשאר
 -אכ ַײרד ןציזּפָא ןפראד ךיא לעװ ,"ןעיָארקאנ, ךימ טעװ עמ זא --

 ,טינ ךיא ןָאק לּפענק ןטימ "טאלב? ןכאמ .ריא טינ ,גָארטסָא ןיא םישָאד
 ,קערש ענייא ןיא טבעל עמ .ענָאמלא עמערָא ןא ןיב ךיא

 םיקסאמ ריא טימ ךיא ןיב -- ,טכערעג ריא טַײז רעשפע --
 ,גָאט ןטוג א --- לַײװרעד .ןעז ןרימ ,ונ -- .ןעוועג

 ךיא ןוא ,טקידנעראפ ןעוועג דלאב ןיוש זיא גָאט רעקיטסבראה רעד
 -ראפ ןיוש טָאה ךימ .ךיז ראפ לקניוו ןייק טאהעג טינ ץלא ךָאנ בָאה
 ןייק בָאה ןוא וװערָאק ןקידװעגרָאז ןַײמ טגלָאפעג בָאה ךיא יימעל ,ןסָארד |

 -ערעווָאד א סע טכאמ רענעגושעמ רעכלעוו, .טכאמעג טינ טסָאנערעװָאד
 -- .טרעלקעגפוא רימ רע טָאה --- ?רָאי-יינ ראפ םישָאדאכ ייווצ טסָאנ
 -יינ ןופ ןוא יוזא ןעשטומרעביא זיא-טינייוו רָאי ףָאס ןזיב ךיז טסעוו
 ,"רָאי ץנאג א ריא טימ ןעיירד ךיז ןוא טסָאנערעװָאד א ןכאמ רָאי

 -ניירא טנָאקעג ךָאד ךיא טלָאװ ,טסָאנערעװָאד א רעבָא בָאה ךיא ןעוו
 ערייווא ןא .טכאנ א ןקיטכענרעביא ןוא לעטָאה ןטסעב ןטשרע ןיא ןייג
 -מורא רעבָא ,םישָאדאכ ייווצ ףא רעטרעדנוה רעסָאװ א ןרעטאּפ עקאט
 טכאנ עקיטנַײה ענייא .רעגרע ךָאנ זיא ןסאג יד רעביא יוזא ךיז ןּפעלש
 ןעמענ וצ לכייס טאהעג ךיא טלָאװ .רעקיצפופ א טרעװ ךָאד זיא
 עטרילבעמ ןופ סערדא ןייא שטָאכ ,"יוזא; טבעל סָאװ ,ןדִיי םעד אב
 עלא ןופ זא ,ןטכארט לָאז רעוו רָאנ !"ןדִיי עפיירט, טלאה עמ ּוװ ,ןרעמיצ
 טשינרָאג ןזָאלסױא ךיז טעוו ,ןבירשראפ רימ טָאה רע סָאװ ,ןסערדא
 ?טשינרָאג טימ

380 



 -צעל רעד -- סערדא ןייא ךָאנ ןבילבראפ זיא עלעכיב ןַײמ ןיא
 רעד יוװ ,*טכאנ א ןפָאלשרעביא ,לאפ ןטסגרע ןפא ,ןָאק עמ, ּוװ --- ,רעט

 .טרעכיזראפ ךימ טָאה ,"יוזאק עװקסָאמ ןיא טבעל סָאװ ,דָיי
 -יצ א ןעגניד וצ ןבעגנייא טינ ךיוא ןטרָאד רימ ךיז טעוו'ס ביוא

 רענעטעבעגמוא ןא טכאנ ןייא ףא ןרעוו ןזומ קידנליװ טינ ךיא לעװ ,רעמ
 ,ןיטיוועל סעלכאטלאב םעד ,ווערָאק ןַיײמ אב טסאג

 -כרוד טָאה טניוו רעליופ ,רעטלאק א רָאנ ,טרעהעגפוא טָאה ןגער רעד
 ,טַײקדימ ןופ סיפ יד טּפעלשעג םיוק בָאה ךיא ,רענייב יד זיב ןעמונעג

 .!געילשטָאנ אנ קָאשטאטאיפ ַײד ,ןיראב ---
 סכעלַײװטַײז ךעלעטירט ענבירד עקידנעקראש טימ זיא רימ ךָאנ

 רע .רעטלע ןטמיטשאבמוא ןופ ןיושראּפ רעטקילפעגּפָא ןא ןפָאלעגכָאנ
 ןבָאה סע ןכלעוו ןופ ,לטּפָאק ןווָאטאוו ןטלא ןא ןיא טלקיוװעג ךיז טָאה
 "זדנערפ, טימ ןזיוה ןיא ןוא ,עטאוו עקיצומש ךעלקיטש טקוקעגסיורא
 ןפא ,שָאלאק ןטלא ןא טאהעג ןיושראּפ רעד טָאה סופ ןייא ףא .ןטנוא ןופ
 "סיורא ןבָאה סע ןכלעוו ןופ ,לוויטש ןטלא ןטמירקעגסיוא ןא -- ןטייווצ
 ןופ סעלָאּפ יד טנאה ןייא טימ קידנטלאהוצ .רעגניפ עקיטָאלב טקוקעג
 -סיוא ןטלאהעג טנאה עטייווצ יד רע טָאה ,ךעלּפענק ןָא לטפָאק םעד
 ;טעשטנאילקעג רעהפוא ןָא ןוא רימ וצ טקערטשעג

 ..רעגעלטכאנ ףא לקאטאיפ ןייא ,טכאנ עטלאק א ,ןיראב --
 זיא סָאװ ,עייבטאמ עטשרע יד טגנאלרעד םיא ךיא בָאה -- ,אנ --

 ,טנאה רעד וצ ןעמוקעג רימ
 "-נוא ,קנאד א ןָא ,ןוא עייבטאמ יד ןָאטעג ּפאכ א טָאה קאיסָאב רעד

 | ,ןפָאלטנא קידנצנאטרעט
 ,קאיסָאב א :טכארטעג שינרעטיב טימ ןוא טקוקעגכָאנ םיא בָאה ךיא

 יד ראפ טעוװ רע ביוא .ןפָא םיא ראפ זיא טלעוו עצנאג יד ןוא ,רעקיש א
 ןבָאה ךָאד רע ןָאק ,ג"קישטוואזרעמא א ןפיוק טינ סעקעּפָאק עכעלטע

 ןפנארב עלעשעלפ א -=- קיש טװא זר עמ 1
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 רעבָא ,עקשזעילשטָאנ א ןיא זיא .טכאנ רעקיטנייה ףא רעגעלטכאנ א
 !עגאידָארב א ןופ רעגרע ?ךיא ןוא .ּפָאק ןַײז רעביא ךאד א טימ טרָאפ
 -עלטכאנ ןייק עװקסָאמ רעסיורג רעד ןיא ךיא ןָאק טלעג ןיימ רָאג ראפ
 ןא ךיז זומ עמ ?ןריּפָאזָאליפ ןופ סיורא טמוק סָאװ רָאנ ...ןבָאה טינ רעג
 ,טכאנ רעקיטנַײה ףא שטָאכ לַײװרעד ,לקניוו א ןגעוו ןבעג עצייא

 ,סערדא ןטצעל םעד וצ טּפעלשעג ךיז ךיא בָאה טַײצ ָאש א טאמיק
 רעוועראכוס-סיורג ףא ,עלעכיב ןַײמ ןיא ןעוועג ןבירשראפ זיא סָאװ
 | | .לסעג

 קָאטש ןטייווצ ןפא ןביוהעגפוא ךיז םאזגנאל ךיא בָאה רעדימ-טיוט א
 ,ריט ןיא ןעגנולקעגנָא טסיירד טינ ןוא

 טרעדוּפעגנָא קראטש א טימ יורפ עקיד א טנפעעג רימ טָאה ריט יד = |
 ,ןפיל עטבראפעג יד ןשיווצ סָאריּפאּפ א טימ ןוא םענָאּפ טבראפעגנָא ןוא
 ריפ א טיירב ,קידנדאלנַײא ,יז טָאה לכיימש ןכעלטניירפ-טיישראפ א טימ
 - +טנאה רעד טימ ןָאטעג

 ,.!שטנעמ רעגנוי ,עיטיולאשזָאפ --= |
 בָאה יצ :ןבילבעג ןייטש ןיב ןוא לעווש יד ןטָארטשגרעבירא ןיב ךיא

 | ?סערדא ןטימ ןעוועג עיוט טינ ךיז לָאמארעדיוו ךיא
 ;ןטכארט גנאל ןזָאלעג טינ ךימ טָאה עמאד עקיד יד רעבָא
 םעד סיוא טוט !םיסָארּפ יטסָאלימ ...רעטַײװ ,עטיב ,עטיב --

 י ,.,לטנאמ
 -כעלעג םעד וצ ךיז קידנרעהוצ .טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז בָאה ךיא

 עקידנצנאט ןופ ַײרעּפוט רעד וצ ןוא ענאיּפ א ןופ גנאלק םעד וצ ,רעט
 ;:טלמאטשעג ךיא בָאה ,רעמיצ ןטייווצ ןיא סיפ

 סעָאט א ךיא בָאה רעשפע רעדָא ?רעדניבנַיײא םאדאמ טניוװ ָאד --
 | יב ?סערדא ןטימ טאהעג

 ,טינ ךיז טרינעשז .רעטַײװ ,טשרָאקָא טמוק .ָאד ,ָאד ---
 ןיא טריפעגניירא ךימ יז טָאה ,טנאה רעד ראפ ךימ קידנעמענָא ןוא

 ,לכלאז ןטכיולאב-לעה א
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 ךימ טעװ סע רעװ טָא .!!רעקנירעַײט ,רעהא ,רעהא ...טסאג א ,ָא --
 ,,!רימ וצ ,םוק רימ וצ ..!ןעײשטשַאגוא

 ןופ טלגנירעגמורא ךימ ןבָאה ךעלדיימ עטעקאנ-בלאה ץוט עבלאה א
 ,ךיז וצ ךימ קידנדאלנייא ערעדעי ,ןטַײז עלא

 ערעייז ןופ ןסירעג ךיז ךיא בָאה ,רענעקָארשרעד א ,רעלעוולווועמ א
 :קידנעלמאטש ,טנעה

 טאהעג סעָאט א בָאה'כ ...טינ רעהא ףראד ךיא ..!ּפָא ךימ טזָאל --
 ,ךימ טזָאל ...דלאווג א ןכאמ לעוו'כ םערָאװ ,ךימ טזָאל .,.סערדא ןטימ
 ,ךיא גָאז

 ,ךיז קידנגייצרעביא רָאנ .טלכיימשעג ןוא טקוקעגוצ טָאה םאדאמ יד
 ;ןָאטעג ףור א יז טָאה ,"טסאג,, ןייק טינ ןיב ךיא זא

 | !געװ םעד םיא זַײװ !אּפָאיטס --
 א ךימ טָאה ןקאב עטסאלוקס טימ גנוי רעקירָאהטױר רעטנוזעג א

 -יילשעגסיורא ןוא ריט יד ןָאטעג ףוא סיר א ,רענלָאק ןראפ ןָאטעג םענ
 ,לטיה ןוא לטנאמ ןַײמ רימ ךָאנ קידנפראווכָאנ ,ּפערט יד ףא ךימ טרעד

 -יוט אזא ,םורא ָאד ךיז טּפעלש !טסילכאדנארב ,ריד וטסָאה טָא --
 !סטכינעג

 .,טכאנ עקידנעיסָא עטלאק א טנגעגאב ךימ טָאה ןסיורד ןיא
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 עכמיס רעדמערפ א ףא

 א עשטשָאר עניראמ זיא טצי
 רעקסנישזרעזד ןופ לייטדנאטשאב
 ןוא ףניפ יד ןופ רענייא --- ןָאיאר
 -קסָאמ עטנדרָאעגנַײא-ליוװ קיצנאווצ
 ןסאג עטריטלאפסא ;ןענָאיאר רעוו

 -אעטדָאניק ,ןבולק ,ןלוש ,ןעמָארק ,ןראוטָארט יד סיוגנעל ,רעמייב טימ
 רעשיטעווָאס רעד ןופ ןענָאיאר ערעדנא ןיא יו ,ץלא -- ןלָאטיּפש ,סרעט
 עשטשָאר עניראמ זיא טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ ףָאס ןיא ,טָאטש-טּפױה
 ,טסייו רעוו רָאנ .טציא יו ,עװקסָאמ טימ ןעוועג ןסָאגעגנעמאזוצ
 ןרָאװעג טנכעראפ יז זיא ,םימַײט עוויטארטסינימדא עכלעוו בילוצ
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 -ָארדנאסקעלא רעגנאל-ןטסרעװ רעד ןופ טפלעה עטשרע יד .ףרָאד א יו

 רעד ןופ לייט א יװ טנכערעג ךיז טָאה (סאג-רעבאיטקָא טציא) סאג רעוו

 ךיז טָאה סאג רעווָארדנאסקעלא ןופ טפלעה עטייווצ יד ;עװקסַאמ טָאטש

  ,עשטשָאר עניראמ ףרָאד םעד ךרוד ןגיוצעג

 עניראמ ןעמָאנ ןקידנעגנילק -ןייש םעד טימ ףרָאד םענופ ןסאג יד

 --- טסבראה ןוא גנילירפ ,ביוטש ןיא רעמוז ןעקנוזעג ןאד ןבָאה 1עשטשָאר
 טינ לָאמנייק טימ ןעוועג ןטָאשראפ --- רעטניוו ןוא ,סעטָאלב עפיט ןיא

 + ,ייגש גרעב עטקינײרעגּפָא

 ךעלזייה ,ענרעצליה לייט ןטסערג ןיא ,עקיקָאטשיײװצ ןוא -ןייא יד

 -ַָאה טימ ןעוועג טעװעקיּפשעגנָא ,ךעלדנרעק טימ םיורגלימ א יװ ,ןענַייז

 "זיא ,ןכאפ עלא ןופ סעכָאלעמלאב ,ןראטסוק טימ :סעלאד םענשאּפער

 -יילק-רענייב ןוא -סעטאמש ,סרעפַײלש-רעסעמ ,רעגערט ,סעקישטזָאװ
 -ָאנאג טימ :טָאטש רעסיורג רעד ןופ לאפּפָא ןלאָיצָאס םעד טימ ןוא רעב

 עטאלב טימ ,ןרענעטוס ,רעשלעפ-טלעג ,רעפיוקפוא-סעוויינג ןוא םיוו

 ןייק טינ ןכוז עכלעוו ,ןעניושראּפ עלעקנוט יילרעלא טימ ןוא ןעגנוי

 ,ײצילַאּפ רעד טימ טפאשטנאקאב עטנעָאנ

 -אב זיא ,ףרָאד ןדעי ןיא יוװ ,עשטשָאר עניראמ ןיא טכאמ עצנאג יד

 ןעועג רעגנירג זיאס ןכלעוו ,קינדאירוא ןקיצנייא-ןייא ןופ ןענאטש

 ןעוועג רעגנירג טיוג ןופ לאפ א ןיא זיא'ס ןכלעוו טימ ןוא ןדיײמוצסיוא

 ןופ טכאמ רעד ןופ רעייטשרָאפ עקילָאצליפ יד טימ יוװ ,ןעמוקוצכרודא

 ,טָאטש רעסיורג רעד ןיא --- רעטסײמצילָאּפ-רעבָא ןזיב םענשטָאדָאלָאקָא

 ןעועג עשטשָאר עניראמ זיא םאט ןקיזָאד םעד בילוצ עקאט טָא
 שכלעוו ,"רענאטרעטנוא עשיראצייווש , ראפ טרָא-ןיוװו עטסמעווקאב סָאד
 ,לסיב שפיה א ןעוועג ָאד ןענַײז

 -ּפָא רָאג רעדָא קינדאירוא םעד ןזניצ עכעלטאנָאמ טלָאצעג ןבָאה ייז
 .,"קיור; טבעלעג ןוא ,קינרָאװד ןטימ ןעמוקעג

 ,לדלעװ סעיראמ 1



 -וס ןופ גָאר ןפא זיוה סווָאנרימס ןופ גנאגניירא רענדאראּפ רעד
 טינ ,קיקָאטשַײרד א -- סאג"עקסווָארדנאסקעלא ןוא לאוו יקסווָאשטש
 עניראמ ןיא זיוה עטסערג סָאד ןגָאז ןָאק עמ ,זיוה סיורג טעוװעקניטעג
 עיירוויל א ןיא ראצייווש א ןופ ןרָאװעג טיהעגּפָא טינ זיא --- ,עשטשָאר
 סווָאנרימס .דנאר םענעדלָאג א טימ לטיה א ןיא ןוא ןטנעמוזָאּפ טימ
 טינ ןעגנאגניירא ןצראווש ןוא םענדאראּפ ןייק טּפיוהרעביא טָאה זיוה
 טריפעג טָאה גנאגנַיירא ,רענדאראּפ טינ טַײװ ,רעקיצנייא רעד .טאהעג'

 טימ ןעגנורדעגכרוד ,ּפערט עקיּפעלק ןוא עקיצומש ,עלעקנוט-בלאה וצ
 -ךיק ןקידנליופ ,שעוו סאנ ,טיורק רערעױז ןופ סעכייר עראבטָארסױמוא
 ,ץעק ןוא לאפּפָא

 זיא ,קייטּפא ןא טציא זיא'ס ּווװ ,טרָאד ,קָאטש רעטשרעטנוא רעד
 ייוצ עטשרעבייא יד .קנעש א טימ ןעוועג ןעמונראפ ןצנאגניא ןאד
 טימ :?סאלק ןרעסעב; א ןופ םינייכש טימ ןעוועג טצעזאב ןענַײז ןקָאטש
 ,עטמאאב-טסָאּפ עטלָאצאב-קירעדינ טימ ,ךעלקינווָאנשט עניילק

 בױא .,טכער-ןױװ ןָא ןדִיי טימ ...ןוא ןטנאקיזומ-קנעש ,ןטנאיציפָא |
 -לערעּפ -- טסיטנאד םענװארּפענלַאּפ םעד ןענעכער טינ לָאז עמ
 ןופ םעניא ,ןרעמיצ ריפ ןופ עריד א ןעמונראפ טָאה סָאװ ,ןאמ
 לבור ףלעװצ ראפ רימ ןעגנידראפ וצ טמיטשעגנַײא טָאה רע עכלעוו
 .שעדיוכ א

 ןענאטשאב ןענַײז זיוה סווָאנרימס ןופ "ןסנייא עוויטארטסינימדא, יד
 רעשיטאמגעלפ ,רעליופ ךעלשּפיה א --- ייכימ קינרָאװד ןטסטלע םעד ןופ
 -עלפ , סייכימ ןופ ןוא ,רעיוּפ רערטיכ ,ןפיוא םענעגייא ןַײז ףא ,ןוא
 טכארבעגּפָארא טָאה רע ןכלעוו ,טארדנָאק קינרָאװד ןרעגנִיי םעד ,"שאימ
 טעברא עצנאג יד ןָאטעג טָאה רעכלעוו ןוא ךיז "ןדליבסיוא, ףרָאד ןופ
 ,זיוה םורא

 קיצרעפ ןופ רעקירעדינ טַײקיסילפ םוש ןייק טינ טנעקרענא ייכימ
 ענַײז ןופ טניירפ רעטסעב רעד רעבירעד זיא רע ,רעכעה ןוא דארג
 וצ ןָאק עמ עכלעוו ןופ ,רענאטרעטנוא עשיראצייווש יד ,רענאטרעטנוא
 ,ןפנארב ףא לבור ןבלאה א ןעמוקאבסיורא טַײצ רעדעי
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 ,סענינעמיא ענַײז טעװארּפעג טָאה ייכימ קינרָאװד רעטסטלע רעד
 זיולב ךעלרעטצנעפ טימ לביטש-רעלעק א -- ?עקצינרָאװד; ןַײז ןיא

 -לעזעג עטסעב יד ןעוועג טלמאזראפ זיא --- ראוטָארט ןרעביא בלאה
 עשינייכש יד ןופ סעקינרָאװד יירד-ייוצ :עשטשָאר עניראמ ןופ טפאש
 טיור-רעטנוצ א ןיא ןוא ןזיוה ענעסילּפ עטיירב ןיא רעשטוק א ,רעזַײה
 ןרָאװעג ןבירטעגסיורא זיא סָאװ ,רעכוק רעשיצירּפ רענעזעוועג א ,דמעה
 -ליז טסורב רעלופ א טימ יָאװָאדָארָאג רעטנידעגסיוא ןא ,סערקיש ראפ
 -סיוא טימ ןרעשעוו א ,רעדניצ-ןּפמָאל א ,ןלאדעמ ענעזנָארב ןוא ענרעב
 ןוא סענילימ ןיא ךיז ןקייוו ןקידנעטש ןופ טנעה עכיילב ,עטעװערָאהעג
 ערעייז טימ רעטכעוו:טכאנ ייוצ ןוא טכירעג ןופ רעירוק א ,עדָאס
 | ,רעבַײװ

 עצנאג א טלעטשעגסיוא ןעוועג זיא שיט ןטבראפעג טינ ןסַײװ ןפא
 םעד סענָאטאמ -- ?סעקיָאטסאנ; ןוא ןפנארב טימ רעשעלפ עייראטאב
 טימ ,טשרּוװ םענעטינשעגנָא טימ רעלעט ;טסעג יד ןופ עכמיסלאב
 -רעזאכ ךעלטפיר ןוא גנירעה םענעטינשעגנָא טימ ,סעקרעגוא ערעיוז
 רענייא --- ןגָאריּפ עסיורג ייווצ ןעמונראפ ןבָאה שיט ןטימ םעד ,סטעפ
 ,רעייא עטקאהעג ןוא זַײר טימ -- רעטייוצ רעד ,טיורק טימ טליפעג
 ,שיט םאב לקנעב א פא ריב עלעסעפ עטאזופ סָאד יװ ,ןסייבראפ סָאד
 עזָאלטכער יד ןופ טלעג ןראפ ןיילא עכמיסלאב רעד טגרָאזראפ טָאה
 ןַײז ןיא טניווועג ענעבירשעגוצ טינ ,דעסעכ סייכימ טימ ןבָאה סָאװ ,ןדִיי
 ,ךיירגיניק

 ןופ ןוא ןפָא ןעוועג זיא לביטש-רעלעק םענופ לרעטצנעפ עניילק סָאד
 יד רָאנ .ןעמיוק א ןופ יוװ ,ךיור א ןוא ץיה א סאג ןפא ןגיוצעג טָאה םיא
 ערעווש יד ןקינײרוצּפָא ףא ךאווש וצ ןעוועג זיא עיצאיליטנעוו עקיזָאד
 סעקיביצ ןופ ךיור רעד ןוא ,רעלעק ןטלופרעביא ,ןגנע םעד ןיא טפול
 ערעווש א יװ ,זיא ריּפאּפ-גנוטַײצ ןוא עקרָאכאמ ןופ "ךעלסיפ-ןגיצ, ןוא
 ,טיפוס ןטרעיומעג ןקירעדינ םעד רעטנוא ןעגנאהעג ,עראמכ

 .ןערב ןטכער ןיא ןעוועג זיא עדוס יד
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 ןשיוװצ לָאמ ןייא .געלשעג א ןכָארבעגסױא טינ ריש זיא לָאמ ייווצ
 ןכלעוו ,יָאװָאדָארָאג םענעזעוװעג םעד ןוא רעכוק ןשיצירּפ םענעזעוועג
 "יו לָאמ עטייווצ סָאד ;"אשוד איאווָאכָארָאג, ןפורעגנָא טָאה רעכוק רעד
 -רעד ,רעטכעוו-טכאנ יד ןופ םענייא ןוא רעכוק םעד ןשיוװצ עקאט רעד
 םעד ןופ סופ א טּפַײנקעג שיט ןרעטנוא טָאה רעכוק רעד סָאװ ראפ
 טגיילעגניירא ךיז סָאבעלאב רעד טָאה לָאמ עדייב רָאנ .בייוו סרעטכעוו
 ,ןייצ יד ןיא ןטייווצ םעד רענייא ןעגנאלרעד טָאטשנָא ,ןוא םעלָאש א ןיא
 רענייא ךיז טגיילעגוצ ,ןפנארב ךעלזעלג עשירפ טגנאלרעד ךיז ןעמ טָאה
 -ניא ןעוועג טינ זיא רענייק שטָאכ ,סעצנַָאװ עסאנ יד טימ ןטייווצ םוצ
 ,םעלָאשעב ןקידנעראפ ךיז טעוװ עדוס יד זא ,רעכיז ןצנאג

 ,רעקיש ליפיוזא ףא ןעוועג טינ םעליוא רעד ךָאנ זיא לַײװרעד רָאנ
 טָאה עמ .ןטסיופ יד גנאג ןיא ןזָאל ןוא רעשעלפ ראפ ןּפאכ ךיז לָאז עמ
 ךָאנ סע זיא לייוורעד ."רעדיל ןליּפשא וצ ןביוהעגנָא טינ עליפא ךָאנ
 טאטש טימ רעקינייװ-רעמ טָאה סָאװ ,עינאּפמַאק עכעליירפ א ןעוועג
 -בינ ךעלנייוועג ןדייר סע יװ ,רעכעה לסיב א טדערעג ןוא ןעקנורטעג
 ,ןשטנעמ ערעט

 ןבָאה סָאװ ,סעסיימ ךיז ןגעוו טלייצרעד טָאה טסעג יד ןופ רערעדעי
 ןיא ,ָאד ןיושראּפ רעטסנעעזעגנָא רעד זיא רע זא ,ןזייוואב טפראדעג
 ךיז טָאה רעכוק רענעזעוועג רעד ,טפאשלעזעג רעטלייוװרעדסיוא רעד
 סייב ,ןטיירגוצ טגעלפ רע סָאװ ,םילָאכַײמ ענייפ יילרעלא טימ טמיראב
 ליאכימ קינטעוװָאס יקסטאטס ינלעטיווטסייד םעד אב טנידעג טָאה רע
 -עשָאּפ א טימ לָאמנייא טָאה רע יוזאיװ ,ווָאמערפעי שטיווָארדנאסקעלא
 -רעטנוא ,ןפיוא םענעגייא ןַײז ףא טיירגעגוצ ,ךיוי-שיפ רעשיסור רעט
 -עּפס טָאה לארענעג רעד ןכלעוו ,רעכוק ןשיזיוצנארפ א זָאנ יד טשיוועג
 ערעשטעוו א ןטיירגוצ ףא "שזיראּפ, ןארָאטסער ןופ ןדאלעגנייא לעיצ
 טמיראב ךיז טָאה רעשטוק רעד .גָאטסטרובעג סרעטכָאט ןַײז דעװַאקעל
 דרעפ עקיטולבסייה עטסיװָארָאנ עמאס יד ןכערבנַײא ןענעק ןַײז טימ
 רעד ןופ רעכיוס רעד ,סָאבעלאב ןַײז סָאװ ,"ןשזָאיטוק, יד טימ ןוא
 ןַײא טנדרָא ווָאכוירבעיארט שטיטנַאּפארעּפ יסאנאפא עידליג רעטשרע
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 ."עג רעד ."אינלערטס; ןוא "ראי; ןענארָאטסער עקיטָאטשרעטניה יד ןיא
 ןוא רע סָאװ ,סערּוװג יד ןגעוו טלייצרעד טָאה יָאװָאדָארָאג רענעזעוו
 רעד ;רעכערבראפ ףא סעוואלבָא סייב סיורא ןזַײװ עווטסלאשטאנ ןַײז
 -כיר יד רעדייא ךָאנ זא ,טרעכיזראפ ןעמעלא טָאה טכירעג ןופ רעירוק
 -ערבראפ רעכלעוו ,ןגָאזסיױרָאפ רע ןָאק ,לייטרוא םעד סיורא ןגָארט רעט
 ןעמוקּפָא טעו רעכלעוו ןוא עגרָאטאק ףא ןרעוו טעּפשימראפ טעװ רעכ
 יירד עצנאג זא ,טמיראב ךיז טָאה ןרעשעוו יד .עסיפט רָאי רָאּפ א טימ
 .יטנאה ריא ראפ ךיז ןשיווצ ןרירוקנָאק דימש ןייא ןוא רעשעלרעייפ

 ענייז ןופ ןענאטשעגּפָא טינ ךיוא זיא ,ייכימ ,ןיילא עכמיסלאב רעד
 ,יירעמיראב ןיא טסעג

 -רָאװד א יו רעמ טינ לקאכאסעב טציא זיא רע סָאװ ,טינ טקוק ריא
 ןיוש רע טלָאװ ,ןּפָארט רערעטיב רעטכולפראפ רעד טָא טינ ןעוו .קינ -

 | ..!יא-ויפ ןטלאהעג טציא

 ןיוש טלָאװ רע ךיוה יװ ,ןזיײװאב טפראדעג טָאה ףַיפ רעגנאל רעד
 | ,ןגיטשעג

 -ארג) א רע זיא ,קינרָאװד ןטסטלע םעד ,ןָא םיא טקוק ריא יװ טָא
 -ָאק ןיא טבעלעג ,ףרָאד ןיא ךיז אב עטסָאראטס ןעוועג ,שטנעמ רענטָאמ

 קיטַײז א לָאמא טנידראפ רע ...עכווויס עטכולפראפ יד ץלא ,וג .דעוו
 "וצ ךיז ןעמ טָאה .,!טינ סע טייג -- טינ טייג ןשטנעמ א זא רָאנ ,,,לברעק
 ןיא טינ םיא אב ןענַיז רעטלעג *ענעװטסעשטבָא , יד זא ,טעּפעשטעג
 -וג א ..ךיז טרעטנָאלּפעגסיױא םיוק ,ןגיוצעגוצ טכירעג םוצ .גנונעדרָא
 ,דמעה ןזיב ןָאטעגסיױא םיא ט'רע רעבָא .ןפלָאהעג טָאה טאקָאוװדא רעט
 טקוק ריא יװ ,ןוא טָאטש ןיא קעווא רע זיא ?ןָאט טנַאקעג רע'ט סָאװ
 ךיוא טציא רע טריפ ןגעווטסעדנופ רָאנ .קינרָאװד א ןרָאװעג ,ןָא םיא
 ,םיא "ןצריאק םינייכש ךאס א ,ןשטנעמ עטסנייפ יד טימ טפאשטנאקאב
 .."?!שטילינאד ייבימ ,עיטסארדזמ :טנאה ןראפ םיא טימ עליפא ךיז ןטיוו
 ,טנאה רעד טימ ןכאמקעווא טינ ךיוא ןעמ ןָאק םיא ,ָאי

 טימ ייכימ טָאה ,סרעכנעּפ ייווצ יװ ,ןקאב עקישיילפ יד קידנזָאלבנָא
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 סָאװ ,סע טסייה ,טעז טָא :טסעג יד רעביא טריפעג ןגיוא עטצָאלגעגסיױא
 !זיא ייכימ שטנעמ א ראפ

 -ראפ יד ןבָאה ,ףיוה םוצ טקוקעגסיורא טָאה סָאװ ,לרעטצנעפ ןכרוד
 סיפ יד ךָאנ טָאה ייכימ רָאנ ,ינק יד זיב זיולב ןעזעג ךיז עקידנעייגייב
 א טגעלפ ןוא ,ןרעהעג ייז םינייכש יד ןופ ןעמעוו ,טנעקרעד לָאמ סעדעי

 ;ךָאט גָאז
 ןוא קנאב א ןיא טניד ,רעטעדליבעג א .םעד שטָאכ טמענ ,טָא --

 -ינאד ייכימ ,עינעטשטָאּפ ָאיָאמ; :טנאה א ראפ ריִמ טימ ךיז טעטיוו
 ..יןעייכימ טעטכא רע לַײװ .,."!שטיל

 -סיוא יידעק ,לרעטצנעפ ןכרוד טַײצ וצ טַײצ ןופ קידנקוקסיורא
 עניימ ןעזרעד ייכימ טָאה ,"טניײרפעטוג; ענַייז ןופ ןצעמע ךָאנ ןעניפעגוצ
 -אב וצ ,םענָאּפא ,קידנסילשאב .ןזיוה עוואקסאּפ ןיא סיפ ענַײמ ןוא ךיש
 ןופ ןשטנעמ עוװעשָאכ טימ טפאשטנאקאב ןַײז זא ,עינאּפמָאק רעד ןזייוו
 םעד טקעטשעגסיורא רע טָאה ,יירעמיראב עטסוּפ ןייק טינ זיא ףיוה ןַײז
 ןָאטעג ףור א ןוא לרעטצנעפ ןופ ּפָאק

 -עג ךיז טָאה לינאד ןעמָאנ רעשיסור רעד -- !שטימיפעי לינאד --
 טמוק ,שטימיפעי לינאד --- .דיװָאד יו ,רעטאלג גנוצ סייכימ ףא טגייל
 .עלעטונימ ןייא ףא ,רעהא רָאנ

 עמאטסימ רימ טעוו ייכימ .ןצראה ןיא ןָאטעג עקכָאיט א טָאה רימ

 רעבירעד זיא'ס ןוא עװאלבָא ןא ףא ךיז טכיר רע זא ,ןגָאזנָא רעטַײװ
 ,םייה רעד ןיא ןקיטכענ טינ טכענ רַאּפ א לָאז ךיא ,רעכיַײלג

 ןעוו ןוא סעמע זיא'ס ןעוו ,ןסיוו טינ לָאמניײק ןעמ ןָאק ןעייכימ אב
 ץוכא ,לברעק ןבלאה ןקירעביא ןא ןסערּפוצסױא לטימ א זיולב זיא'ס
 ,טלָאצעג ןכעלשעדיוכ םעד

 טייקיור רעטכאמעג טימ ךיא בָאה ,לרעטצנעפ םוצ ךיז קידנגײבנָא
 ;טגערפעג

 ?ןגָאז ייכימ טעוו סטוג סעּפע סָאװ ---
 ;דרָאב-עטעּפָאל ןַײז ןיא טלכיימשעצ טיירב ךיז טָאה ייכימ
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 טמוק זדנוא וצ ןטנוא .טינ ךיז טקיורמואב ,שטימיפעי לינאד ,ריא --
 ,טנייה גָאט-ןריובעג ןַימ .ּפָארא

 טסירגאב יוװ :ענעשעק ןיא טנאה יד טקעטשעגניירא ךַײלג בָאה ךיא
 -ּפָא זיא םיא ןופ ןעוו ,גָאטנעמָאנ ןַײז וצ לברעק א טימ ןעייכימ טינ ןעמ
 !?עװקסָאמ ןיא ןַײז טינ רעדָא ןַײז ןיײמ קיגנעה

 ;טלעטשעגּפָא ךימ טָאה ייכימ רָאנ
 ,טינ ךיז טקיורמואב !שטימיפעי לינאד ,ןיינ ,ןיינ ---
 "סיוא ,םיא וצ ןטנוא ּפָארא לָאז ךיא ,רָאנ ליוו רע .טשינרָאג ?יוו רע

 ,"יקסלעטאיירּפדָאּפ , םיא ןסירגאב ןוא ןפנארב לזעלג א ןעקנירט
 .ענייז ןופ עכעלטע טקוקעגסיורא ןבָאה סעציילּפ סייכימ רעטניה ןופ

 רעגנוי רעד זיא :ןסיװ וצ ןעוועג קירעגַײנ ,םענָאּפא ,ןענַײז ייז .טסעג
 -לעטאיירּפדָאּפ, טעוװ רע ןוא רעטנאקאב רעטוג א סייכימ עקאט *ןיראב;
 א יװ רעמ טינ זיא'ס רעדָא ,ייז טימ ןעקנירטסיוא רעהא ּפָארא "יקס
 ,יירעמיראב עטסוּפ

 רעלעק ןיא טפאשלעזעג יד .ָאד ןעמ טוט סָאװ טסּוװעג טינ בָאה ךיא
 קידרעּפָאה וצ ,ןעזעגנָא ךיז טָאה'ס קילדעװ ,ןוא סיורג וצ ןעוועג זיא
 ןעוו ,ןעייכימ טימ ,רעדיוװ ,ןסַײרנַײא .ןדִיי *יָאװָארָאװדא םעד ,רימ ראפ
 ןעמ ןָאק ,ןפוליגעב זיא ייכימ ןעוו .ךעלרעפעג זיא ,טעקסָאנסראפ זיא רע
 רָאג ריד ןָאק רע .ןָאטּפָא טעוװ רע קיטש אראפ סָאװ ,ןסיוו טינ לָאמניײק
 ,לקעּפ ןטימ ןענאדנופ ךיז ןעמענראפ ךַײלג ןסייה

 א ףא ןײגּפָארא לע ךיא ,ןסָאלשאב ךיא בָאה ,לװַײט רעד םיא טּפאכ
 ,טוגימ

 -רעביא ןופ ךורעג רעד ,עקרָאכאמ ןופ ךעייר רערעטיב רעפראש רעד
 א רימ ןבָאה סרעּפרעק עשישטנעמ עטעירּפעצ ןוא ןפנארב ןטנערבעג
 לעווש יד ןטָארטעגרעבירא בָאה ךיא רָאנ יוװ ,םענָאּפ ןיא ןָאטעג גָאלש
 ,לביטש-רעלעק םענופ

 -יפעי לינאד ,ץעידליגָאװרעּפ א ןופ ןוז א ,טנילרפ ןַײמ זיא סָאד --
 ,טסעג ענייז ראפ טלעטשעגרָאפ ךימ ייכימ טָאה -- ,שטימ

 טקעטשעג עינאּפמָאק רעד ןופ רערעדעי טָאה ןרעדנא ןכָאנ רענייא
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 ;טנעה עטראה ,עפייטש "ץעידליגָאװרעּפ א ןופ ןוז} םענעקאבעגיַינ םעד
 עטציוושראפ ,ךעלטערב יװ ,עכַײלג קידנעגנאלרעד ,ןבָאה ןעמאד יד
 ךיוא ןסייוו ייז זא ,ןזַײװאב טפראדעג טָאה סָאװ ,ןּפיל יד ןגיוצראפ ,טנעה
 - ,טפאשלעזעג רעלעדייא ןא ןיא ךיז ןעמענאב וצ יוו

 .ןָאטעג גָאז א ייכימ טָאה -- ,ןעקנירטסיוא רימָאל טציא ןוא ונ --
 ,ךעלזעלג יד טליפעגנָא יינספא ןבָאה עלא
 !שטימיפעי לינאד ,טנוזעג ןַײז רימָאל ---
 -עגקעוא סע קירוצ ןוא לזעלג םוצ ןּפיל יד טגיילעגוצ בָאה ךיא

 ,טלעטש
 טזומ .ריא !שטימיפעי לינאד ,ןייגכרודא טינ טעוו סָאד ,ןייג ,ןיינ --

 .ןענאטשעגוצ ייכימ זיא -- ,קעד ןזיב ןעקנירטסיוא זדנוא טימ
 עינאּפמָאק רעטראוורעדמוא רעד ןופ ןרעוו רעטָאּפ רעכיג סָאװ יידעק

 לזעלג סָאד ןעקנורטעגסיוא ךיֹא בָאה ,רעלעק ןטרעכיײרעגנָא םענופ ןוא
 ךוא טקנאדענּפָא ,טיורב ץראווש לקיטש א טימ ןסיבראפ ךיג ,ןפנארב

 .ןופרעד ןרעה טלָאװעג טינ עליפא טָאה ייכימ רעבָא .ןייגקעווא ןעמונעג |
 ,ןעקנירטסיוא לָאמאכָאנ זומ ךיא ...יוזא םיא קידיילאב ךיא ,שטייטס

 -ראפ סקעבעג סבַײװ ןַײז ןופ ,סטעפ-רעזאכ טימ ,טשרווװ טימ ןסייבראפ
 ןייא טימ ןייגקעווא טנַײרּפ ןטסעב ןקידעװָאקעב ןַײז ןזָאל טעװ רע ...ןכוז
 ןפיוא-םושעב -- טיורב ץראווש עקנירָאקס א טימ ןוא ןפנארב קנורט
 ,,!טינ

 טגײלעגֹנָא ןוא לזעלג ןַײמ טליפעגנָא לָאמארעדיוו ךַײלג עקאט ןוא
 | ,שיט ןפא ןעוועג זיא'ס סָאװ ,ץלא ןופ רעלעט א ףא

 רעקידעוװָאקעב עמאס ןַײמ ,טסאג ןַײמ ַײז ,שטימיפעי לינאד ,טָא --
 ,..טסאג

 -עביצ טימ טיורק ןופ ךעייר םענופ זיולב ןרָאװעג טוג טינ זיא רימ
 ,למיוב םעד ןופ ןוא ,ןעוועג טליפעג זיא גָאריּפ רעד עכלעוו טימ ,סעל
 בָאה ,טסאג רעכעלפעה א יװ ,רָאנ ,ןעוועג טקאבעג זיא רע ןכלעוו ףא
 ןעגנולשעגּפָארא טײהרעטַײקעצ טינ ,לקיטש ןיילק א ןכָארבעגּפָא ךיא
 ,ךיז ןענעגעז ןעמונעג רעדיװ ןוא
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 ןרעלק רָאג ךיא ןָאק יוזאיו ,ןייטשראפ טנָאקעג טינ טָאה ייכימ רעבָא
 | ...ןעקנורטעג טינ םענייק טימ ךָאנ ךָאד בָאה ךיא .ןייגקעווא ןגעוו

 ןזיב עינָאמערעצ יד ןכאמכרוד זומ ךיא זא ,ןרָאװעג רָאלק זיא רימ
 טימ ןעקנורטעג ןוא ךעלזעלג יד טימ טּפאלקעג ךיז בָאה ךיא ןוא .ףָאס
 ןטימ ןוא סרעטכעוו-טכאנ יד טימ ,רעכוק ןטימ ,רעשטוק ןטימ ,ןעייכימ
 טינ ייז לָאז ךיא ,טגנאלראפ ןבָאה ןעמאד יד .יָאװַאדָארָאג ןטנידעגסיוא
 ,טָאה ןרעשעװ עגנוי יד .ןעקנירטסיוא ךיוא ייז טימ ןוא ןעמעשראפ
 קידנגָאזװצליפ ןוא ןעקנּווועגוצ ,ךעלזעלג יד טימ רימ טימ קידנּפאלקוצ
 ,טלביימשעג

 ךיא ןָאק טציא זא ,טניימעג ךיא בָאה ,ןעמעלא טימ ןרָאװעג קיטראפ
 רָאג ןעוועג טציא ןיוש זיא רעכלעוו ,ייכימ רעבָא .ןייגקעווא רעכיז ןיוש
 טָאה רע .רימ טימ ןדייר טלָאװעג טינ עליפא טָאה ,ןפיוזאב שּפיה
 -עגניירא ןוא לסילש םעד ןעמונעגסיורא ,ריט יד ןסָאלשראפ טעשַָאּפ
 ּפאלק א ,רימ וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .ענעשעקדןזיוה ןיא ךיז וצ טגייל
 ןַאטעג יירשעג א ןוא לסקא ןרעביא רימ ןָאטעג

 ..!אשוד ,יאילוה ---
 -גייא טינ םיא טימ בָאה ךיא לפיוו ,ןטעבעג טינ םיא בָאה ךיא לפיוו

 ,ןפלַאהעג טינ טָאה'ס -- ,טענַײטעג
 :ןעייכימ טגנאלרעד ןוא לבור א ןעמונעגסיורא בָאה ךיא
 ,ךיז ןרעטכינוצסיוא סָאװ טימ ןגרָאמ ןבָאה טסעוו ,אנ --
 :טנאה ןַײמ טדנעװעגּפָא טָאה ייכימ
 ,.ןפנארב ףא טינ ייכימ טמענ טניירפ אב .עקרעדורב ,ןיינ --
 ,לרעטצנעפ ןכרוד ןכירקסיורא טווּורּפעג בָאה ךיא
 יָאּפ, טינ רָאג ןיוש ןוא סופ ןראפ ןָאטעג ּפאכ א ךימ טָאה ייכימ

 ;ןָאטעג גָאז א *יקסלעטאיָירּפ
 ךיא ...טינא ,ןעייכימ טימ םעלָאשעב בעל וד ,עקרעדורב ,רעה --

 ,..ףיוה ןיא סָאבעלאב ָאד ןיב

 ךיז לָאז .ךיא ,ןעוועג גונעג זיא שינערעהוצנָא עלעדייא עקיזָאד יד

 .ןבעגרעטנוא
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 ,רעטַיײװ סָאװ ,ןערב זופ ןיא ןעגנאגעגנָא לייוװרעד זיא עדוס יד
 ,רעקידלמוט ץלא ,רעקידעבעל ץלא

 ,ןפנארב ןוא ריב שיט םאב ןכָאש ןַײז ןסָאגעגרעטנוא טָאה רערעדעי
 -ציוושראפ ןוא רעטיור ץלא ,רעטַײװ סָאװ ןרָאװעג ןענַײז רעמענעּפ יד
 -ונעג ךיז ץעגרע ןופ טָאה לָאמאטימ .רערעווש ץלא -- רעגניצ יד ,רעט
 א ןָאטעג ליּפש א טָאה רעשטוק רענעזעוועג רעד ,עקינָאמראה א ןעמ
 "ונעג ,רעטרע יד ןופ ןָאטעג בייה א ךיז טָאה םעליוא רעד ,עקסניראמאק|
 טימ טקאט םוצ ןעקסעילּפוצ ןוא סעלאוויטש ערעווש יד טימ ןעּפוט ןעמ
 | ,טנעה יד

 ּווװ ץעידליגַאװרעּפ רעד ,טנַײרפ ןַײמ ,שטימיפעי לינאד זיא ּווװ --
 -אק ןיא ןַײרא םיא טמענ --- .רימ ןָא טנָאמרעד ךיז ייֵכימ טָאה -- ?זיא
 / .לדָאהאר

 טנעה עניימ ,זיירק ןיא טיירדעג ןיוש ךיז ךיא בָאה רעטעּפש עגער א
 יָאווָאדָארָאג ןטנידעגסיוא םענופ עּפאל רעסיורג רעד ןיא טרעמאלקראפ
 -יש רעד ןופ טנאה רעקיּפעלק רעטציוושראפ רעד ןיא ןוא טַײז ןייא ןופ
 ןעמ טָאה ןצנאט ןכָאנ .טַײז רעטייווצ רעד ןופ -- ןרעשעוו רעכעליירפ-רעק
 ןכָארקעג ןענַײז ןצנָאװ עסאנ טימ טסעג ערעקיש יד :ןעקנורטעג רעדיוו
 רעדייסעק ךיז טָאה בַײװ סרעטכעוו-טכאנ םעד ;ךיז ןשוק רימ וצ
 יד ןוא ,"ישָארָאכ ןידָאּפסָאג, ןוא "ןיראב, לטיט ןטימ טדנעוװעג רימ
 :קידנעלמרומ רעקיש ,זדלאה ןפא ןלאפעג רימ זיא ןרעשעוו

 ,..ייל-לימ .,.קישטוואסארק ---
 -יעג ןוא טרעכיירעג טָאה ּפמָאל רעד .ָאש א ךָאנ ָאש א ייבראפ זיא'ס

 -ראפ ןוא סייה רעמ ץלא ןרָאװעג זיא טפול יד ;ןיסָארעק טימ טשעּפ
 רָאנ ,קעשייכ ןָא ןיוש טציא ,ןעקנורטעג רעדיוװ ןבָאה טסעג יד .טקיטש
 רעדיל *טליּפשעג, ,ןפנארב ןבילבראפ ךָאנ זיא ךעלשעלפ יד ןיא לַײװ
 ,טַײקירעזיײה זיב

 ,טָאג טקנאדעג ןוא לטסעק א סעּפע ףא לקניוו א ןיא ןסעזעג ןיב ךיא
 -טינ א טקירדעג טָאה ןצראה ןרעטנוא .ןסעגראפ רימ ןָא טָאה עמ סָאװ
 רעד ;דאשט ןוא ךיור ,ץיה ןופ טּפאלקעג טָאה ןפיילש יד ןיא ,טַײקטוג
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 "עג טינ טציא ןיוש ךיא בָאה ןייגסיורא ןגעוו .רעווש ןעוועג רימ זיא ּפָאק

 "סיורא ךימ לָאז רע ,ןעייכימ ןטעבעג בָאה ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי .טרעלק

 ,טנאה רעד טימ טראשעגּפָא ךימ רע טָאה ,ןזָאל

 ייןעקנירטסיוא רעסעב רימָאל ,,,טינ דייר --

 "עג טינ סנטסקינייו ךיא לעוו ,ןגייוװש רעסעב :ןסָאלשאב ךיא בָאה

 | .ןעקנירט וצ ןַײז ןעגנּוװװצ

 ,טכאנ עבלאה ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא סע
 -עג רעד .טקיוראב ךיז ןוא ןרָאװעג טרעטאמעגסיוא ןענַײז טסעג יד

 ןוא ריב ןופ עשזול א ןיא שיט ןרעטנוא ןגעלעג זיא רעשטוק רענעזעוו
 -סיוא רעד ןוא רעכוק רעד .רעטעליוקעג א יװ ,טכרָאנשעג ןוא סאווק
 טּפאכעג טינ ריש קירוצ ָאש א טימ ןבָאה עכלעוו ,יָאװָאדָארָאג רעטנידעג
 -דירפ ןוא ּפָאק וצ ּפָאק שיט ןפא ןגעלעג טציא ןענייז ,סרעסעמ ראפ ךיז
 -- ןַײרא םענָאּפ ןיא ןטייוצ םעד רענייא רעזענ יד טימ טפיַיפעג ךעל
 רעד .טיילפ א יװ ,עלוטסיפ א טימ רעטייווצ רעד ,סאב א טימ רענייא
 -ּפָארא ּפָאק םעד ,לקנעב ןפא קידנציז ,ןפָאלשעג זיא טכירעג ןופ רעירוק
 ןזיב ענוילס א ןגיוצעג ךיז טָאה ליומ םענעפָא םענופ .טסורב ןפא ןזָאלעג
 -סאלב ןעוועג םיא אב זיא םענַאּפ סָאד .ןטנאק ענירג יד טימ רידנומ

 גנאהרָאפ םענעציצ םעד רעטניה ןופ .םענעקנורטרעד א אב יװ ,יולב
 ןיא סופ טנרעשעוו רעד ןוא לוויטש ערעווש רַאּפ א טקוקעגסיורא ןבָאה
 ןוא שיט םאב ןסעזעג ךָאנ ןענַײז רעטכעוו-טכאנ ייווצ יד .קָאז ןטיור א
 -צנעפ ןטנפעעצ ןפא ּפָאק ןטימ ןגעלעג זיא ייכימ .ריב טימ ךיז טליקעג
 | ,טעּפָארכעג רעווש ןוא לרעט

 ריט ןופ לסילש םעד ןעמוקאבסיורא טווּורּפעג לָאמ רָאּפ א בָאה ךיא
 ןוא ןּפאכפוא ךיז רע טגעלפ לָאמ רעדעי רעבָא .ענעשעק-ןזיוה ןַײז ןופ
 | ;ןָאט עשטיר א

 | ..!ןענעליוק לעוו'כ ..!קעווא ---

 ןפא ןסעזעג רעטַייװ ךיא ןיב ,ןסָאגעגנָא יילב טימ יו ,ּפָאק א טימ
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 טּפעלקעג ךיז קידנליוו טינ ןבָאה ןגיוא יד .רעמיצ ןופ לקניוו ןיא לטסעק
 ,טיײקדימ ןופ

 עבלאה א ,ןָאטעג גנולק א ףראש טָאה ּפָאק ןיײמ רעביא לקעלג סָאד |
 טָאה ,ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,רעד זא ,םענָאּפא ,ליטש ןעוועג זיא טונימ
 א -- ךָאנרעד ,גנולק ןַײז ףא ןפורּפָא ךיז לָאז רעצעמע ,טראוועגסיוא
 א ,ייכימ .רעקידלודעגמוא ןוא רעגנעל לָאמ סָאד -- גנולק רעטייווצ
 ,לרעטצנעפ ןופ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא בלאה טָאה ,רענעּפָאלשראפ

 ןופ יו ,ןָאטעג למרומ א רע טָאה -- ,טגנילק עמ ,ךיז טכאדאד --
 ,לרעטצנעפ ןפא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לאפ א קירוצ זיא ןוא ,ףָאלש

 ,רעהפוא ןָא ןעגנולקעג טציא ןיוש טָאה לקעלג סָאד
 בָאה --- ,לקעלג סָאד ּפָא ךָאד טסַײר רעצעמע ?טסרעה וד ,ייכימ --=|

 טגנילק רעשפע ,קוק א ביג ייג -- .לסקא ןראפ ןעייכימ טלסיירטעג ךיא
 ,ןעמוקעג טָאטש ןופ זיא רענשטָאדָאלָאקָא ןא רָאג יצ ,קינדאירוא רעד סע

 -נאנאפ ךיז דלאווג טימ ייכימ טָאה --- ..?וטסגָאז ,טגנילק עמ ,אה -- |
 ,ךע ..ןענעפע ןייג ןעמ ףראד ,טגנילק עמ זא ,ונ -- ,טעכושטעגרעד
 ...עקנילַײװ א ןפָאלש ןשטנעמ א טינ ןזָאל ,טרָאשט

 א ןופ ןעמונעגּפָארא ייכימ טָאה ,קידנצענעג טיירב ןוא קידנצכערק
 ךַײלג .ןענעפע קעווא זיא ןוא רעיוט ןופ לסילש םעד ריט םאב קָאװשט
 טעַײטראפ ךיז ןוא ּפערט יד ףא ןעגנורּפשעגסױרא ךיא ןיב םיא ךָאנ
 רעצעמע רעדָא קינדאירוא רעד עקאט סע זיא רעמָאט .ריט רעד רעטניה
 | א ןדַײמסױא ןעלטימ עלא טימ ךיא זומ ,טכאמ רעשיטָאטש רעד ןופ
 - ,ייז טימ שינעגעגאב

 בָאה יוזא ,רעיוט ןופ עקטרָאפ יד ןסָאלשעגּפוא טָאה ייכימ רָאנ יו
 ,לָאק טציירעצ א ןוא קסארפ א ןופ גנאלק םעד טרעהרעד ךַײלג ךיא
 :עוטסלאשטאנ וצ טרעהעג קעּפָאס ןָא טָאה סָאװ

 ןוא ןרעקיש ןטרָאד טסעוו וד !ןייב רעשיטניה !ףרּוװסױא ,וד ךא -- |
 -ָאזאר ודרָאמ !ןעגנילק ןוא רעיוט םאב ָאש עבלאה א ןייטש לעװ ךיא
 טיילגאב רערעדעי ,שטעּפ עשירפ ייווצ ןופ גנאלק רעד ןוא -- ..!ויב
 ,ּפערט יד ףא ,רעהא שזא טכיירגרעד ןבָאה ,"עמאמ, רעקידנרַאגַײרד א טימ
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 סָאװ ,רעקיש םעד ּפָא ריפ ןוא לטיה סָאד ןָא וט ,ץעוואזרעמ ,ייג ---
 ,ךיז ןרעטכינסיוא טסאשט ןיא ,רעיוט ןבעל ריד אב ָאד ךיז טרעגלאוו
 | | !לענש

 -ָאשעגרעטנוא ןא יוװ ,ּפערט יד ןופ טלקַײקעגּפָארא ךיז טָאה ייכימ
 רע יװ ,ןרָאװעג ןָאטעגּפָא םיא ןופ זיא טייקנפיוזאב עצנאג יד ...רענעס
 יד ,טאהעג טינ ליומ ןיא ןפנארב ןּפָארט ןייק ןבעל ןיא לָאמנייק טלָאװ
 עטכער סָאד ןוא ,טקיטולבראפ ןעוועג םיא אב ןעניַײז ןּפיל יד ןוא ןייצ
 ייכימ רָאנ .טרערטעג טָאה ןוא ןרָאװעג רענעלק יװ לָאמאטימ זיא גיוא
 טיירדעג ךיז רע טָאה רעטלודעצ א .טליפעג טינ ,םענַאּפא ,סע טָאה
 ;טעצכָאעג ןוא ךיז טמעלייצעג ךיג ,רעלעק ןרעביא

 ...רענעלאפראפ א ןיב ךיא ?לטיה סָאד זיא ּוװ !רעניַײמ טָאג ,ךא --
 -סיוא לָאמאטימ רע טָאה -- !יופט ...ךיוא ןריפארטש ךָאנ ךימ טעוװ רע
 רימ רע טָאה ןייצ יד -- .טולב ליומ ןלופ א טנאה רעד ףא ךיז ןגיּפשעג

 סָאד ,סע זיא טָא ?יָאמ יט עשזַאב ,לטיה סָאד זיא עשז ּוװ .טקאהעגסיוא |
 | !ענעטלָאשראפ

 ןופ יֵאװָאדָארָאג ןטנידעגסיוא םעד אב לטיה סָאד קידנּפעלשסיורא
 .רעלעק ןופ ןפָאלעגסיורא ,רעטמאסראפ א יװ ,ייכימ זיא ,ּפָאק ןרעטנוא

 ןוא רעיוט םעד ךיז רעטניה ןסָאלשראפ טָאה ייכימ זיב ,טראוועגּפָא
 ייוצ רעביא קידנזַײרּפש ,ךיא ןיב ,טרעטַײװרעד ךיז ןבָאה טירט ענַײז
 ,רעמיצ ןיא ךיז אב ןעוועג ןיוש טונימ ייווצ ןיא ,לָאמ ןייא ףא ךעלּפערט
 עדייב טימ ךיז קידנּפאכנָא ,ןאמלרעּפ טסיטנאד םענופ עריד רעד ןיא
 ענעסָאלשעג טימ ךיא ןיב ,לטעב םענרעזַײא םעד ןופ לטנעוו ןָא טנעה
 ןרעיוא יד ןיא .רעטרענייטשראפ א יװ ,ןענאטשעג טונימ עכעלטע ןגיוא
 רערעקיש רעד ןוא סעליוק עדליוו יד ןעגנולקעג ץלא ךָאנ רימ ןבָאה
 ןיפעג ךיא ּוװ ,ןעוועג רעכיז טינ ןיב ךיא ןוא .טסעג סייכימ ןופ גנאזעג
 אב עכמיס רעדמערפ רעד ףא ץלא ךָאנ רעדָא לרעמיצ ןיא ךיז אב :ךיז
 | ,לביטש-רעלעק ןיא ןעייכימ
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 שינעגעגאב עקיטכאנ א

 ןגרָאמירפ ןקיטסָארּפ א םענייא ןי
 -רעטסעווש ןַײמ סאג ןיא ךימ טפערט
 סָאװ ,רעד טָא ,ןיטיוועל סירָאב דניק
 ראפ סעלכאט א ןגעוו טגרָאזעג טָאה
 ;ןָא ךיז טפור ןוא ,רימ

 רימ טרָאּפשראפ !טנגעגאב ךיד בָאה ךיא סָאװ ,טוג ,עקדיװָאד ,א --- |
 ןעמוק ,ןט-5 םעד ,קיטנוז טסלָאז וד ,ליוו ךיא .לטראק א ריד ןבַײרשנָא
 ךיז טסעװ .טסעג ןַײז ןלעוו'ס ,גָאטסטרובעג סליכאר ןַײמ ,זדנוא וצ
 קיסאראק ,סניײטשּפע יד ןַײז ןלעװ סע .רעקצולס ערעזדנוא טימ ןפערט
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 ,ךיוא םוק .ןטעבראפ ןענַײז ביַײװ ןטימ קאילָאּפ ,ןעמוק טגָאזעגוצ טָאה
 ,טגװָא ןא םענעגנָא ןעגנערבראפ רימ ןלעוו

 ןַיימ וצ טסאגוצ ןייג ןלאב רעּפאנק א ךיא ןיב ,טדערעג טעמע םעד
 -ָאר עניראמ ןיא -- טלעוו קע ןיא ןיוװ ךיא .ןיטיוועל דניקרעטסעווש
 ,עקנאגאט ףא --- וועשיוט רעװקסָאמ רעכעלצעזעג א -- רע ןוא ,עשטש
 קירוצ טכאנאב טעּפש ךָאנרעד ךיז ּפעלש ןוא טסאגוצ םיא וצ ייג טנַײה
 ,טפאשלעזעג יד ןוא !עשטשָאר עניראמ ןייק שזא עװקסָאמ ץנאג רעביא
 -ערעטניא קירעביא טינ ךיוא רימ זיא ,ןפערט םיא אב לעװ ךיא סָאװ
 -ָאק א טרָאפ :טינ ךיז טזָאל גנודאלנַיא רעד ןופ ךיז ןגָאזּפָא רָאנ ,טנאס
 טָאה סעלכאט ןייק ,סעמע .ךימ ןענעדרַאוצנַײא ךיז טימאב רע ןוא ,ווער
 טימ םירכָאס ןדִיי עטנאקאב ענַײז .ןענופעג טינ רימ ראפ לַײװרעד רע
 ןדַיי א טעברא ףא ךיז וצ ןעמענ וצ טינ קעשייכ ןייק ןבָאה "סעווארפ,
 טימ ןטַײקכעלמענעגנַאמוא ןעמוקסיורא ןופרעד ןענָאק'ס, :"סעווארּפ ןָא;
 -עּפער רעדָא עיזאנמיג רעד וצ דניק א סרעייז ןטיירגוצ ,?ײצילָאּפ רעד
 א רעבָא ,עסייטכאמ -- לקַײב ןּפמעט םענענאטשעגּפָא ןא טימ ןריט
 .."רעדייל, -- עלעטש

 ןיא ןקָארוא ןבעג וצ רעסעב ץלא זיא'ס זא ,ךימ טסיירט סירָאב
 קצולס ןיא ןקָארוא ןבעג רעדייא ,ָאש א ראפ לבור יירד וצ עװקסָאמ
 ךָאנ טעוװ רע ;דלודעג ןבָאה רָאנ ךיא לָאז ןוא .שעדיוכ א לבור יירד ראפ
 ,ןַײז ענאקעמ רימ ןלעװ טַײל סָאװ ,עלעטש א ןעניפעג רימ ראפ

 ,ןּפאכגיירא ךיז לעוו'כ --- ,ךיא גָאז --- ,טוג --
 -ראפ טינ ןוא ןעמוק שערייפעב עקאט רָאנ ,ךיז ןּפאכניירא טינ --

 , | ,ןקיטעּפש
 ,סנטַײצאב ןוא ,סיוועג ףא ןעמוק לעוו'כ --- ,ךיא גָאז --- ,טוג --
 -יוא ןא ןבילקעגפוא ןעניטיוועל אב ךיז טָאה טגוװָא ןיא ןטפניפ םעד

 ,ןעקנורטעג קיסעמ טָאה עמ .ןיושראּפ ןצפופ-ףלעווצ ערעסָאװ ןופ םעל
 -עג ,ךיז טריפ עס יװ ,ןוא םילָאכײמ עטיירגעגוצ שימייה טימ ןסיבראפ
 ,"לאוו ןטנַײנ , םעניימעגלא ןא טליּפש
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 רימ ןוא .ךיז ןייגרעדנאנאפ ןביוהעגנָא טסעג יד ןבָאה סנייא רעגייזא
 ,ָאד !טרָא ןופ טינ ךיז טבייה סע טעשָאּפ --- ןייגקעווא טינ ךיז טסולג
 !עייכעמ א --- םעראוו ןוא ,קיטכיצ ןוא ,קיטכיל זיא ,ךימ ריא טייטשראפ
 -טימעג א ,עכעלטניירפ א ,עקידנעלכיימש א -- עטסָאבעלאב יד ןוא
 -ָאינעב רעייז ןוא !טינגאמ א וצ יוװ ,ריא וצ טיצ סע טעשַאּפ -- עכעל
 ןטיירג ןבייהנָא ףראד ךיא ןכלעוו ,םידימלאט ענַײמ ןופ רענייא -- לדיכ
 רעייז רעבָא ,רעטעטסעּפעצ ,רעקכוּפ א -- ?םענלעטיוװָאטָאגירּפ, םוצ
 ןיא טרעמאלקעגנייא ךיז טָאה ,קיּפמעּפ רעקירָאיטכא רעקיצראהדלימ
 ץלא סָאד זָאל ייג טנַייה "..ןבַײלב ָאד דיוואד עידאיד רעד לָאז , :רימ
 טלאק ,ןיילק ןיימ ןיא עשטשָאר עניראמ ןייק שזא ךיז ּפעלש ןוא רעביא
 רעּפאנק א !רעטצנעפ ענעריורפראפ ןוא טנעו עטעקאנ יד טימ לרעמיצ
 לָאמא ךָאד זומ עמ ,ןכאמ ןעמ ןָאק סָאװ רָאנ ?ריא טניימ יװ ,ןגינעגראפ
 ,םייהא ןייג

 גאז א ביג ןוא ינק יד ןופ לגניי סָאד ּפָארא ךיא זָאל =
 ...ןייג זומ עמ ,אנ-מ ---
 טינ קראטש ךיז טסולג רימ זא ,טעז ןוא ןיטיוועל רימ ףא טקוק

 ּפָא ךיז רע טפור ,ןייגוצקעווא
 ,ןקיטכענ זדנוא אב טניַיה בַײלב ,דיװָאד ,סָאװ וטסייוו ---
 -עג טינ גנודאלנייא עטכארטאב-טינ אזא רע טלָאװ לָאמשרעדנא ןא

 ךיז ןגָאלשעגנָא טינ ןדִיי ןזָאלטכער א ןעמ טָאה ןטַײצ ענעי ןיא .טכאמ
 טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה רענעי ןעוו עליפא .טכאנ א ןפָאלשרעביא טימ
 אב זיא-טינייוו ןּפוטשרעביא ןגעוו שינערעהוצנָא ןבעגעג טָאה ןוא טומ
 זא ,שינערעהוצנָא עלעדייא ןא ןבעגעג ךיוא םיא ןעמ טָאה ,טכאנ א ךַײא
 ,טליוו ריא סָאװ .שרעדנא ץעגרע ןקיטכענרעביא לָאז רע ,רעכַײלג זיא'ס
 -נא ץעגרע טייג ןקיטכענ ,ןקיטכענ טינ רָאנ ,דעסעכסעלימג א עליפא
 ןריקיזיר טינ ךיז טליוו םענייק :טינ סע זיא עלווא עסיורג ןייק .שרעד
 טכאנ א סמענעי ראפ לבור טרעדנוה ףניפ רעדָא יירד ענעגייא טימ
 טוג רעייז ,םענָאּפא ,ןעניטיוועל זיא רעבָא טונימ רענעי ןיא .ףָאלש
 -אפ יד ,טוג ןעגנאגעג םיא אב ןענַײז ןטפעשעג יד :ןצראה ןפא ןעוועג
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 ,ןעקנורטעגסיוא רע טָאה ןפנארב לסיב א ,ךיז ןבעל ןיוש רע טָאה עילימ
 ןבָאה טסעג יד ,טקילגעג קראטש ךיוא טנוװָא םעד םיא טָאה ןטרָאק ןיא
 -אנ -- עיצאמאלקעד סעלענוז ןַײז טמירעג סעלַײּפסיה רעטכאמעג טימ
 ןָאק ,ןצראה ןפא טוג רעייז זיא ןשטנעמ א ןעוו ןוא .ןטַײז עלא ןופ סעכ
 עליפא לָאז רע ןוא ןָאט טכארט א ךיוא ןטייווצ א ןגעוו לָאז רע ,ןפערט
 טייטשראפ ,לאלק ןייק .ןַײז טוג ךיוא לָאז םענעי ,ןלעװ טונימ א ףא
 טוג .יװ ,טינ ןליפ סָאװ ,ןשטנעמ ןאראפ ,טרעקראפ ,טינ סע זיא ,ךיז
 םערָאװ ,ןטייווצ םעד זיא'ס טכעלש יװ ,טינ ןעעז ייז ןאמזלָאק ,ייז זיא'ס
 ןלעטשנגעק טינ ביוא ,קילג ןופ סָאמ יד ןצאשּפָא ןעמ ןָאק שרעדנא יו
 ךיא יװ ,ןיטיוועל טעז ָאד ןוא ?ךיז טייטשראפ ,סמענעי -- קילגמוא סע
 -עגסוא ךיז רע טָאה ,רעטרעמיקראפ א ,רעקיטעמוא ןא ץיז
 ,..טדער

 ןביײלב ָאי ךיז טליוו סע ...ןסילשאב טנָאקעג טינ בָאה ,רעדיוװ ,ךיא
 לָאז טכאנ יד ,ןפערט ןָאק ןטָאס-עסַײמ .ןבַײלב טינ ךיז טליוו סע ןוא
 -טע טימ ןרעװ טּפָארטשאב טעװ ןיטיוועל ןוא "*דָאכבָא; ןא ןַייז דָארג
 ?ראפעג אזא וצ םיא ןלעטשסיוא עשז סָאװ וצ ,סעיימ עכעל

 רעסעב לעוו ךיא ?ורמוא ךייא ןפאשראפ -- ,ךיא גָאז -- ,יימעל --
 עדייב ראפ רעקִיור ןַײז טעװ ,*לעטָאה, םענעגייא ןַײמ ןיא ןפָאלש ןייג
 | | | ,םידָאדצ

 ,ןטעב רעדיוו ךימ לָאז עמ ,שעלאכ ןוא ,ּפָא ךיז ךיא ףור יוזא
 טָאה רע .רעבירָאפ ןיוש טונימ עטוג יד זיא רעבָא ןעניטיוועל אב

 גוט ןסעמערעדניא סָאװ וצ .קעסייא ןצנאג ןפא עטָאראכ ,קיטנָאק ,ןיוש
 רימ וצ רע טכאמ ?טעב ןקנארק א ןיא ּפָאק ןטנוזעג א טימ ןכירק םיא
 ;ליומ בלאה א טימ

 ,רעביל ןַײמ ,טסייטשראפ וד יוװ --
 סנייא סע זיא ,"רעביל ןַײמ, ןפור ןָא ךימ טבייה ןיטיוועל זא ןוא

 א םיא אב ןטעב ךיז בַײלק ךיא זא ,ךיז טכאד םיא רעדָא :עדייב יד ןופ
 | ,ןרעוװ רעטָאּפ םאטס רימ ןופ ליוו רע רעדָא ,דעסעכסעלימג

 טייג עמ ןוא ןָא ךיז ןעמ טוט שינערעהוצנָא רעלעדייא אזא ךָאנ
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 םורא טצנאט :;ןזָאלּפָא טינ סרעייז לדיכָאינעב סָאד רעבָא ךימ ליוו .קעווא
 ןוא זדלאה ןפא טעשַאּפ רימ ךיז טגנעה ,טנעה עניימ ּפָא טינ טזָאל ,רימ
 ;ךיז קידנעטסעּפ ,טעב

 .ירע לָאז ,ןק-יט-כענ ןבַײלב ָאד דיוואד אידאיד רעד לָאז ---
 .ךעור-סעכאנ א דניק ביל ריא ןפאשראפ ךיז טליוו רעטומ רעד ןוא

 -יצ עמ יװ ,טינ טסייוו ןוא עװקסָאמ ןיא "ענירגא א ךָאנ יז זיא ,וועגא
 ףא ןגיוא עקידסעכאנ טימ ּפָארא יז טקוק .דִיי ןפיירט א ראפ ָאד טרעט
 ;ךעלטניירפ-ךייוו יוזא רימ וצ טגָאז ןוא דניק רעַײט ריא

 ךיז ריא טעװ ןיהּוװ .ןקיטכענ זדנוא אב טביילב ,דיוואד ,עקאט --
 רעד ףא ָאד ןטעבסיוא ךייא לעוװ ךיא .ןּפעלש ,טכאנ רעבלאה ךָאנ ,טציא
 רעגעלעג א ןטיירגוצ ךייא ראפ לע ךיא ,טינ עריומ ןייק טָאה .עּפאנאק
 -ָאב ,וטסגָאז סָאװ ,אה .םייה רעד ןיא ךיז אב טָאה ריא יו ,רעגרע טינ
 | ,ןאמ םוצ ןָאטעג רעק א ךיז יז טָאה --- ?סיר

 ןיטיוװעל ּפָא ךיז טפור --- ,טגָאזעג רעירפ ןיוש סע ךָאד בָאה ךיא --
 ךימ טדער בַײוװ סָאד סָאװ ,ןדירפוצ קירעביא טינ ,ןגעוו-עציוי ןופ יו
 ,ןביילב ָאד לָאז ךיא ,ןיײא יוזא

 :ףור א טיג ןוא עיטאמָאלּפיד ןַײז טינ טייטשראפ יז רָאנ
 .עפאנאק רעד ףא ָאד ןיראב ןגנוי םעד סיוא טעב !איסוראמ ---
 ,ןקיטכענ ןבילבעג "ןיראב; רעגנוי רעד זיא

 -רָאנ ןיב ךיא .טכאנאב ַײרד בלאה ,ייווצ רעגייזא ןַײז טזומעג טָאה'ס
 ןיב .טגנילק עמ ,ףָאלש ןכרוד יוװ ,רעה ךיא טשרע .ןפָאלשעגנַײא סָאװ
 -עלעג ןעמעראוו ןפא רימ טלָאװ עמ יװ ,ןעגנורּפשעגפוא טונימ יד ךיא
 טייטשראפ ,גנולק רעד .רעסאוו טלאק רעמע ןא ןָאטעג עכוילּפ א רעג
 ןימ רעדנוזאב א זיא סָאד ףעװעג טנאקאב טוג רימ זיא ,ךימ ריא
 ,טרָאװ ןייא טימ .רעקידלודעגמוא ןא ,רעפראש א ,רעגנאל א -- גנולק
 ,ןלָאמּפָא טינ ךַײא ןָאק ךיא ...סָאװ ,סָאװ ,גנולק א ,גנולק רעשיײצילַאּפ א
 ןדייס ,ןייטשראפ טינ יװַײס סע טעװ ריא .זיא סָאד גנולק א ראפ סָאװ
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 ךייא ךיא ןָאק סָאד רָאנ .טכער ןָא עװקסָאמ ןיא טבעלעג ןיילא טָאה ריא
 גנולק רעקיזָאד רעד טָא ךימ טעוו ,ןפָאלש טינ לָאז ךיא קראטש יו :ןגָאז
 ,רעּפָאלש רעקראטש א עקפאד עוועטעב ךיא ןיב יוזא ,ןקעוופוא ךַײלג
 טריד ,לדיפ ןליּפש ךיז ןענרעל רעמיצ ןקיבלעז ןיא עליפא טנָאק ריא
 ןַאט גנולק א רעקסיײצילַאּפ א רעבָא לָאז רָאנ !ףָאלש ךיא ;טינ ךימ סע
 טרעהרעד רע סייב ,רעשעלרעַײפ א יו ,ףוא ךיא גנירּפש יוזא ,ריט םאב
 -עגנָא ןוא רעמיצ סניטיוועל וצ ןפָאלעגוצ ןיב ךיא .קָאלג-םעראילא םעד
 ,ריט ןיא טּפאלק

 ?טסרעה וד ,סירָאב ---
 םאדאמ יד טּפאכעגפוא ךיז עטשרע יד טָאה -- !רימ זיא ייוו ,יוא --

 .ענעקַארשרעד א יז טגערפ --- ?ןעשעג זיא סָאװ -- .ןיטיוועל
 ןיב סָאד ,ענווָאקאסיא ליכאר -- ,ךיא גָאז --- ,טינ ךיז טקערש -- |
 ,,,ךיא

 ?טינ ריא טפָאלש סָאװראפ ?ןעשעג זיא סָאװ ?ךייא טימ זיא סָאװ --
 ,טּפאכעגפוא ךיוא ךיז ןיטיוועל טָאה דייר סבַײװ םעד ןופ
 א רע טגערפ -- ?רעמיצ-ףָאלש םאב ָאד רע טוט סָאװ ?זיא סָאװ --

 ,רעקידנּפָאלש-בלאה

 ,טגנילק ײצילַאּפ --- ,ךיא גָאז --- ,דָאכֿבָא ןא ,טכאד רימ --
 טעב ןופ ןעגנורּפשעגּפָארא ךַײלג ןיטיוועל זיא ,*ײצילַאּפ, טרעהרעד

 ליכאר זיא םיא ךָאנ ךַײלג .רעמיצ-סע ןיא רימ וצ ןפָאלעגניירא ןוא
 "וצ סיפ עסעװרָאב יד ףא ךישקעטש ןיא ןוא טאלאכ א ןיא אנווָאקאסיא
 יז טָאה ,שעוורעטנוא ענייא ןיא ךימ ןעזרעד רָאנ ,ריט רעד וצ ןפָאלעג

 ,ריט יד טקאהראפ קירוצ ןוא ,!ײא/ ןָאטעג יירשעג א
 -יצ-סע ןרעביא טיירדעג ךיז טָאה ,שעוורעטנוא ןיא ךיוא ,ןיטיוועל

 ןיילא רע יו ,רעקינייו טינ ,רעטלמוטעצ א ,רענעקָארשרעד א ,רעמ
 ,טכער ןָא ןעוועג טלָאװ

 ךָאנ רימ טָאה סָאד -- .טענַײטעג רע טָאה -- !ריד וטסָאה טָא --
 -וטפוא עריא ,יז ץלא ...טגָאזעג בָאה'כ ...טגָאזעג רעבָא בָאה'כ .טלעפעג
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 .בייו םוצ סאק םעד טזָאלעגסיױא רע טָאה -- ?!ןקיטכענ ָאד;? :ןצכע

 -כענרעביא ןטעבראפ ךימ עטשרע יד טלָאװ -- רע טינ -- יז יו טקנוּפ

 יה ,טכאנ יד ייז אב ןקיט

 ןלעטשרָאפ ךיז ןיילא ןיוש טנָאק ריא -- ןצראה ןפא זיא רימ ןוא

 ךימ טעװ עמ ,עליימ -- ךיז ןגעװ ןעגנאגעג יוזא טינ רימ זיא'ס

 -יועל ןגעוו יו -- ,ןעמוק קירוצ ךיא לע ,עווקסָאמ ןופ ןקישסיורא

 -יגיילק ןייק טינ זיא ףארטש לבור טרעדנוה ףניפ רעדָא ירד :ןעניס

 !טַײק

 ָאד טכאמ רעוװ ?ןכאמ סָאװ ָאד ךיז טזָאל --- ,ךיא גָאז --- ,רעשפע --

 רעד ןיילא יצ רענשטָאדָאלָאקָא ןא -- קָאטסאשטוא רעַײא ןיא ןדָאכבָא

 ?וואטסירּפ -
 סעּפע רע ליוו קָאטסאשטוא ןטסקעז ןופ ךעלפענק יד טימ ?ןכאמ ---

 טעװ רע .טָאטש ןיא סעקינעיימצראוש עטשרע יד ןענַײז ענעי !ףכאמ
 א ןפָארטשאב יבא ,רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ םענעגייא ןא ןרילראפ יידעב
 ,לבור טרעדנוה ףניפ טימ דיי

 | ?ןטלאהאב ּוװ ךיז ךיא ןָאק --- ,ךיא גָאֹז -- רעשפע ---
 ןָא ןיטיוװעל טבייה --- !ןטלאהאב עקאט ךיז טליוו ריא ?ןטלאהאב --

 ריא טעװ ייז ןופ ,טינ עריומ ןייק טָאה --- .ךימ "ןצריא, ןצ לָאמאטימ
 ןיוש ,סעקינעיימצראווש יד טוג ןיוש ןָאק ךיא .ןטלאהאבסיוא טינ ךיז
 ,ןטיזיוו-טכאנ טימ רימ וצ ייז ןעמוק לָאמ עטשרע סָאד טינ

 ךיא יװ טקנוּפ ,עניס טאמיק ,טַײקזיײב ליפיוזא זיא קילב ןַײז ןיא
 רעגייזא ַײרד ףא טיזיוו א טימ םיא וצ יײצילָאּפ יד ןדאלעגנייא סע טלָאװ
 ;ּפאכ א ךיז רע טיג םעדכָאנ ךַײלג רָאנ .טכאנאב

 ,ןטראוורעביא עקנאטלא ןיא ןדייס ---
 ,ךיא גערפ --- ?עקנאטלא רעסָאװ ןיא --
 ףראוו ,טינ סעיש ןייק ךאמ ןוא .לדעס ןיא סָאװ ,עקנאטלא ןיא --

 ךַײלג ּפערט-רעטניה יד ךרוד ּפָארא ףיול ןוא רעטופ ןַײמ ףורא ךיז ףא
 ,ןייגקעווא ןלעוו ייז זיב ,רעביא טראוו ןוא ןַיײרא לדעס ןיא

 -אדנופ ןכאז ענַײמ ןוא טנאוועגטעב סָאד ןעמענוצ טינ סעגראפ --
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 זא ,ןסױטשנָא טינ ךיז ןלָאז ייז --- ,טַײז ןַײמ ןופ םיא ךיא ןרָאװ -- ,ןענ
 | ,ןפָאלשעג ָאד זיא רעצעמע

 ךרוד ןפָאלעגסיױרא ךיא ןיב ,רעטופ סניטיוועל ךיז ףא ןפרָאװעגפורא
 ןיא ןעועג ןיוש ךיא ןיב גנורּפש עכעלטע ןיא ןוא ,ריט-רעטניה רעד
 ןפראד טינ רימ בילוצ טעװ ןיטיוועל סָאװ ,טָאג קידנעקנאד ,עקנאטלא
 -גַײרא טינ ָאד ןיב ןיילא ךיא סָאװ עקאט ןוא ףארטש ןייק ןלָאצ
 | ,ןלאפעג

 ,ןריורפראפ רימ ןרעוו סיפ יד זא ,ךיא ליפרעד ,לסיב א ךיז טקיוראב
 זיא לדעס ןיא יינש רעד .ןשָאלאק ןָא ןּפָאלעגסיורא ,עניד --- ןשאמאק יד
 םעד טינ ןטרָאד טערט סופ רעקידעבעל ןייק --- ףיט ןישרא בלאה א
 ,ָאד ןוא .יינש טימ ךיש עלופ ןעמונעגנָא ךיא בָאה -- רעטניוו ןצנאג
 ,סיורג זיא זיוה סָאד ;טונימ ןייא ףא טינ קעסייא ןא זיא ,ךיא ייטשראפ
 -ייוצ ָאש א ןרעיוד סע ןָאק ,קינײװ טינ ָאד ןעניוװ סעילימאפ עשידִיי
 ביילב ךיא --- ךיא ליפ ָאד ןוא .ןרעטשינכרוד ןעמעלא ןלעוו ייז זיב ,ַײרד
 ,רעקיא רעד ,ליקראפ טינ ךיז לָאז ךיא ,עריומ בָאה'כ ןוא .סיפ ןָא
 טעוװ סָאװ :ךיא רעלק --- ,םעראוו סיפ יד ןטלאה זיא ,ןסיוו ריא טפראד
 םענ ,םורא ךיז קוק ,עקנאטלא רעד ןופ סיורא ךיז קור ךיא .ןַײז טעװ ,ןַײז
 -צנעפ ןיא ףרָאװ א ביג ןוא לכלַײק-יײנש א ףיונוצ קירד ,יינש ןפיוה א ןָא
 ,עקטרָאפ א ךיז טנפע ..קָאטש ןטייווצ ןפא עריד סניטיוועל ןופ רעט
 ,םורא ךיז טקוק ןוא ּפָאק םעד סיורא טקור ןיטיוועל

 סיורא רימ ףראוו .ךיא ןיב סָאד -- .ףור א ךיא ביג --- ...!ססט ---
 ,סיפ ןָא ביילב ךיא םערָאװ ,ןשָאלאק עניימ

 -יוװ יד אב טציא ןענַײז ייז .ליטש רָאנ יז -- ,רע טכאמ -- ,טוג --
 ,סיקסדָאג

 ןיא טילפ סע ןוא עקטרָאפ יד רעדיװ ךיז טנפע םורא טונימ א ןיא |
 ,רעטייווצ רעד ךָאנרעד ,שָאלאק ןייא רעִירפ ןַײרא יינש ןפיט

 בָאה ,ןשָאלאק יד ןָאטעגנָא ןוא ךיש יד ןופ יינש םעד טלסיירטעגסיוא
 שטָאכ לָאז ךיא ,עקנאטלא רעניילק רעד רעביא ךיז ןעיירד ןעמונעג ךיא
 טינ ,טסייה'ס !טייג עמ -- רעה ךיא טשרע .ךיז ןעמעראוורעד לסיב א

109 



 ןָאק רעוו םערָאװ .ןרָאװעג רעטיוט א ךיא ןיב !טפיול עמ רָאנ ,טייג עמ
 ךיא קעטשראפ ?יײצילָאּפ טינ ביוא ,טכאנאב רעגייזא יַײרד ןייג רעהא
 טלָאװ סָאד יװ ,רעגייטשא -- ,לטנעוו םוצ םענָאּפ ןטימ לקניוו א ןיא ךיז
 א ןיוש ךימ לָאז עמ ,טראוו ןוא --- ,ןעזרעד טינ ךימ לָאז עמ ,ןפלָאהעג
 ,ןוא ריט יד ןפע ןא קיטסאה ךיז טיג סע טשרע .רענלָאק ןראפ ןָאט םענ
 רעהרעד -- "!סיורא רָאנ םוק ,וד ייה ,, :ךעסונ ןטנאקאב םעד טָאטשנָא
 ;לירשעגסיוא םענעקָארשרעד א ךיא

 !עמאמ ,יוא ---
 א טימ ןָאט וצ בָאה ךיא זא ,ךַײלג ךָאד ךיא סייוו -- "עמ-א-אמ,

 ,"עמאמ, ןעַײרש טינ טעװ ,ןסיוו ריא טפראד ,לבצנאמ א םערָאװ .יורפ
 ,"דלאווג, :ןָאט יירשעג א רע טעװ ,ךיז טקערשרעד רע זא ,לבצנאמ א
 רָאנ ,ןעיירש רע טעװ טליוו ריא סָאװ -- ?לעָארסיי-אמש, ,"לואראק,
 -סוא:קערש רעשרעבַײװ א זיא סָאד -- עמאמ ."עמאמ, טינ
 .יירשעג

 יירשעג א ןיוש ךיא בָאה ,ריט רעד וצ םענָאּפ ןטימ ךיז טרעקעגסיוא
 טרָאװ ןייק רעמ בָאה ןוא --- ,ךיז טייטשראפ ,"עמאמ; טינ ,"!יוא; ןָאטעג
 ,קערש ןופ ןדיירסיוא טנַאקעג טינ

 .טלאטשעג ענדָאמ א סעּפע ןענאטשעג זיא עקנאטלא רעד ןופ ריט ןיא
 רעווש טמעטָא ,סַײװ ןוא קיציּפש --- ןביוא ,ץראווש ןוא טיירב --- ןטנוא
 ,ןּפאכ םעטָא םעד ןָאק סע םיוק ,קיטסאה ןוא

 זא ןוא .ןעזעג ךַײלג ךיא בָאה ,רעקסײצילָאּפ ןייק טינ זיא סָאד זא
 -נופ ?ןבָאה וצ עריומ סָאװ ךיא בָאה ,ךיז טכאד ,סָאװ זיא ,ײצילָאּפ טינ
 -עגסיוא ליומ ןיא רענייצ יד רימ ןבָאה ,ןביילג רימ ריא טעוװ ,ןגעווטסעד
 ,לקַייּפ ןַײז ףא רעלקַײּפ רעטוג א יו ,ביורד טּפאלק

 ןוא שזארוק ךיז ךיא ךאמ ,לבצנאמ א סעּפע טרָאפ ךָאד ךיא ןיב
 :גערפ

 ?סע זיא רעוו ---
 ?ריא טַײז רעוו ןוא -- .טלאטשעג ענדָאמ יד טרעפטנע -- !ךיא --
 :רעדיװ גערפ ןוא ,ןיב ךיא רעוו ,טינ ךיא רעפטנע
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 ?"ךיא, רעד זיא רעוו --
 ;טגערפ ןוא ,זיא "ךיא, רעד רע ,טלאטשעג יד טינ רימ טרעפטנע
 ?דיי א טַײז ריא ---
 ךיא ןעוו ?ךיא ןיב ןעד רעװ -- ,ךיא גָאז -- ,ריד וטסָאה טָא --

 טסייה'ס ,ןסעזעג טינ עקנאטלא ןיא ךיא טלָאװ ,דָיי ןייק ןעוועג טינ טלָאװ
 רעװקסָאמ א ןיא טינ ,טנװָא ןקידרעמוז א ןיא רָאנ ,ךיא טלָאװ ןסעזעג
 ,טכאנאב רעגייזא ירד טסָארפ

 ,לדיילק ץראווש א ןיא לדיימ גנוי א :עזרעד ןוא רעטנעענ וצ ייג ךיא
 .ןעלסקא ןוא ּפָאק ןרעביא ךיצ רעסַײװ א ןיא ערדלָאק רעווָאטאוו א טימ
 טנייכאב ,סאלב-עוועטאמ א סיוא ךיז טלייט ,םאר א ןופ יו ,ערדלָאק ןופ
 קערש יד ךָאנ טעילט סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא עצראווש רָאּפ א טימ םענָאּפ
 רימ וצ ייז ןעלכיימש טַײצ רעקיבלעז רעד וצ .טונימ רעטשרע רעד ןופ
 א טַײז ריא זא ,סע טסייה ,רעכיז ןיב ךיא :ךעליורטוצ-קיטעמוא יוזא
 ..ןעשעג טינ זייב ןייק טעװ רימ טימ ןוא שטנעמ רעשיטַײל

 ןעלזאג ןייק טינ ןיב ךיא --- ,ךיא גָאז --- ,טינ עריומ ןייק טָאה --
 ןיא טכאג ןטימניא ךיז טלאהאב ךיא שטָאכ ,רעכערבראפ ןייק טינ ןוא
 ,סעקנאטלא עטיינשראפ

 -עג עשיגארט-שימָאק עצנאג ןַײמ רעציקעב ריא לייצרעד ןוא
 .עטכיש

 ,רעטכעלעג קיטעמוא ליטש א טימ ךיז יז טכאלעצ
 רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ןופ ןדלעה עדייב ,סע טסייה ,רימ ןענַײז --

 ןופ יקסדָאגיװ -- רעגָאװש ןַײמ ...רעכערבראפ ןדִיי :עידעמָאקיגארט
 ןבלעז םעד ףא ןלאפעג זיא רעגָאװש ןַײמ --- ,עריד רעטפלעווצ רעד
 ןיא ָאד ןטראוורעביא רימ ןסייהעג .דניקרעטסעווש רעַײא סָאװ ,לכייס
 ,ןקידנע ךיז טעוו זיוה ןיא עװאלבָא יד זיב ,עקנאטלא

 .טדערעגרעדנאנאפ ךיז ןוא טקיוראב ךיז ןבָאה רימ ,טוג ןוא ץרוק
 יװ ,ןיב ךיא סָאװ ןוא רע :ךיז ןגעוו לסיב א טלייצרעד ריא בָאה ךיא
 רענעלפ ענַײמ ןגעװ ,ָאד בעל ךיא יוזאָיו ןוא עװקסָאמ ןיא םוק ךיא
 שצנאג ריא טלייצרעדסיוא רימ טָאה ,טַײז ריא ןופ ,יז .טפנוקוצ רעד ףא
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 רָאי ןקירָאפ ,קסבעטיוו ןופ יז זיא ןיילא .עינָאס יז טפור עמ .עיפארגָאיב
 ,ןסרוק עשיניצידעמ ףא ןעמוקנָא ןגעוו טמיורטעג ,עיזאנמיג טקידנעעג
 -נָא לַײװרעד ןסָאלשאב יז טָאה ...:עמרָאנ-טנעצָארּפ :ךיז ןבעגעגנַײא טינ
 ןרָאפ ןיוש ךיז ןבילקעג ,ןסרוק עשרעטקָאדנייצ ףא ךיז ןענרעל ןעמוק
 ןטנעדוטס עשידִיי ראפ זיא ןטרָאד --- וועירוי ןייק רעדָא ,עשראוו ןייק
 יד טָאה .רעטומ יד ןברָאטשעג זיא םעצולּפ --- ,ןעמוקוצנָא רעגנירג
 טָאה -- ,רעטסעווש עכעלבַײל ריא זיא עקסדָאגיױװ םאדאמ -- רעטסעווש
 ,ןרָאפ וצ םוק ןוא ןרָאפ וצ םוק :ןביײרש ןייא ןיא ןטלאהעג רעטסעווש יד
 ךיז ןרָאפ וטסעוװ ךָאנרעד ,ךיז-וצ ןעמוק ,ןעיירטשעצ לסיב א ךיז טסעוו
 טשרע .ָאד זיא יז זא ,ךָאװ א ןרָאװעג ןטכענ .ןעמוקעג יז זיא ,ונ .ןענרעל
 ,יקסדָאגיװ ,ןאמ סרעטסעווש רעד טָאה !דָאכבָא ןא -- טכאנאב טנַייה
 -ילָאּפ .עקנאטלא ןיא ןטראוורעביא לדעס ןיא רעהא יז טקישעגסיורא ךיג
 ןזיוואב טינ יז טָאה ,גנאגניירא םענדאראּפ ןיא ןעגנולקעג ןיוש טָאה ייצ
 טּפאכעגפורא םיוק .לטנאמ םעד ןָאטנָא ןוא רָאדירָאק ןיא ןייגוצסיורא
 ןיא ,רעהא ריט-רעטניה רעד ךרוד ןפָאלעגסיורא ןוא ערדלָאק א ךיז ףא
 ,לדעס

 רימ .רעמ רעשפע ןוא ָאש א טסעומשעג ךעלדירפ ךיז רימ ןבָאה יוזא
 - .טפיול טַײצ יד יו ,טקרעמאב טינ רָאג ןבָאה

 ןיטיוועל ןוא טקידנעראפ ךיז טָאה *ןדִיי עפיירט, ףא עװאלבָא יד ןעוו
 ךיוא זיא יקסדָאגיװ ןוא ,ןיײרא בוטש ןיא קירוצ ןפור ךימ ּפָארא זיא
 עדייב ךיז ,קידנקוק זדנוא ףא ,ייז ןבָאה ,ןרעגעווש ןַײז ךָאנ ןעמוקעג
 | ,טכאלעצ

 ןציז -- ,טסאּפשעג ןיטיוועל טָאה --- ,לרָאּפ סָאד ןָא רָאנ טקוק --
 .ךעלעבַײט יד יו ,ןעקרָאװ ןוא

 טָאה -- ,שינעגעגאב עטצעל רעַײא טינ זיא סָאד זא ,ףָאה ךיא --

 םאב ןעמ טָאה ןלושכיוה יד ןיא עקידנעמוקנָא לָאצ רעניימעגלא רעד ןופ 1
 .טנעצָארּפ ירד -- טעטש-טּפיוה יד ןיא ,טנעצַארּפ ףניפ זיולב ןעמונעגנַא ןדִיי םזיראצ
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 -"יײװ ןשטניוו ייז רימָאל --- .ןבעגענוצ קיסאּפש טַײז ןַײז ןופ יקסדָאגיװ

 .ןדנעטשמוא ערעסעב רעטנוא רָאנ ,ןשינעגעגאב עקידרעט

 רעטעּפש רָאי ןביז .סעיווענ א יװ ןעוועג ןענייז רעטרעוו סיקסדָאגיױװ

 .ןָאדנָאל ןיא לָאמ סָאד .טנגעגאב ךיז לָאמארעדיוו רימ ןבָאה

 ןייק ךיז ראפ ןעניפעג טנָאקעג סינ עינָאס טָאה ,ךיא יוװ יוזא טקנוּפ

 ןעוועג ןעגנּוװצעג יז זיא ,דנאלרעטָאפ ןשיראצ ןיא ןוז רעד רעטנוא טרָא

 עדמערפ ןיא טיורב ןוא שינעטנעק ךיז ראפ ןכוז ןרָאפ וצ

 .רעדנעל

 עטשרע יד יו ,רעגנעל ןעוועג זיא ערעזדנוא שינעגעגאב עקיטציא

 א טאמיק טרעיודעג טָאה יז :עקנאטלא ןיא טכאנ רעקיטסָארפ רעד ןיא

 ,...טרעדנוהרָאי ןבלאה
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 עריד ערעכיז א

 -ירפ ןקיטסבראה-טעּפש א םענייא ןי
 -ימ ףיוה ןפא ּפָא ךימ טלעטש ןגרָאמ
 ךיז םורא קילב א קידנפראוו ןוא ,ייכ
 -ייז עקיטַיז ןייק זא ,ןענערָאװאב וצ

 -נָא ךיז רע טָאה ,ןאראפ טינ ָאד ןענ 5
 טנאה עטייוצ יד טקוראפ ,םעזעב ןופ ןקעטש ןפא טראפשעג
 גָאז א ,ךיז קידנעלקנעווק יװ ,ןוא עצִיליטָאּפ רעד ףא סעלטאּפ יד ןיא
 :ןָאטעג

 טַײצ רעסיוועג א ףא טפראד ריא זא ,ןכער ךיא ,ַײלימ ,ָאטש קאט --
 ,ריטראווק רעדנא ןא ףא ךיז ןביײלקרעבירא
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 ןקירָאהגנאל םעד טריטסערא ןראדנאשז ןבָאה טכאנאב ןטכענרעייא
 ןבָאה ןוא ,עװארּפוא עקסמעז ןיא טניד סָאװ ,םעד טָא ,11 רעמונ ןופ
 "ימ רימ טיורטראפ -- ,"עדאסאז, א עריד ןיא םיא אב ןזָאלעגרעביא
 -- רעליוויצ א רענייא ןוא !ּפאצ --- ןייג וצ ןיהא טמוק סע רעוװ --- .ייכ
 רעדייסעק .,ןעייכימ ,םיא טגערפ -- ?םאטסאנימ טַײל ערעייז ןופ ךיוא;
 ןשטנעמ עגנוי יד ןגעװ סרעדנוזאב ,זױה ןיא ןרעדעי ןגעװ סיוא
 ,רענעי סָאװ טימ ןוא רעד ךיז טקיטפעשאב סָאװ טימ ,ןענַײז ייז רעוו
 -אב טינ ייכימ טָאה יצ ,ןקירָאהגנאל םעד וצ ןעגנאגעג יז ןענַײז יצ
 ,רע ןוא ..!ןליוו ייז סָאװ ייז טסייוו ערעלָאכ יד ,סניוזא סעּפע טקרעמ
 -ָאכ יד; --- ײצילָאּפ עשיטָאטש יד יצ ןראדנאשז יד ,עריומ טָאה ,ייכימ
 ןצנאג ןרעביא דָאכבָא ןא ןכאמ טינ טכירעגמוא לָאז --- ?!ייז טסייוו ערעל
 ןוא ,"ןסיוו וצ ןבעג טינ רעִירפ קינדאירוא םעד עליפא ןלעוו ייז, .זיוה
 טלמעד ףדִיי ענעבירשעגוצ טינ ליפיוזא ךָאד ןעניֹוװ זיוה ןיא םיא אב
 לָאז ךיא ,רעסעב זיא'ס זא ,יוזא .קאסּפ ןטעמע םעד ןּפאכ ,ייכימ ,רע טעוו
 רעד רעבירָאפ טעווס זיב ,ןענאדנופ ךיז ןביײלקרעבירא טנַײה ךָאנ
 יי ,למוט

 ,טקידנעראפ רע טָאה --- .טנרָאװעג ןיוש ערעַײא עלא בָאה ךיא --
 -יז אזא רע טרילראפ ןקירָאהגנאל א סעּפע רעביא סָאװ ,קידנרעיודאב
 וצ ןרָאפניײרא קירוצ ריא טנָאק ךָאװ ערעדנא יד --- .עסָאנכאה ערעכ
 | !ךאז ערעכיז א .רימ

 --- ,טליײטעגנַײא רימ גָאזנָא ןַײז טימ טָאה רע קעלייכ א ראפ סָאװ
 .,ךיז טכארטראפ טינ ייכימ טָאה םעד ןגעוו

 טכערניוװ ןָא ןדִיי א לקניוו א רעדָא רעמיצ א ןעגנידראפ וצ םינָאלאב
 ףא ןיוש ךיז ןסילשאב סָאװ ,יד ןוא ,עװקסָאמ ןיא ָאטינ ךאס ןייק ןענַײז
 יד ןיא ןעגנודלעמ ןייק טינ ךיוא םעד ןגעוו ןקורד ,"לאנימירק, אזא
 --- !טנַײה עקאט ןוא -- לקניוו א ךיז ראפ ןיפעג ייג טנַײה .ןעגנוטַײצ
 !טָאטש רעדמערפ רעסיורג רעד ןיא

  ןלאוקָאװ יד ףא ןקיטכענרעביא ןעמ ןָאק עטייווצ יד ,טכאנ ןייא
 -ייר סע זיא סָאד יא .סעקישטזָאװזיא ראפ קנעש-טכאנ א ןיא רעדָא
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 -ןאב םעד ןגיוא יד ןיא ךיז טפראוו שזאגאב ןָא רישזאסאּפ א :שילאק

 טימ ךיז ןענעקאב ןטסולגראפ ךיז ןָאק םיא ןוא ,לאזקָאװ ןפא םראדנאשז

 טעװ ןעזסיוא רעשיטנעגילעטניא ןַײמ .ןטנעמוקָאד ןרעדָאפ ,רעטנעענ רימ

 ןופ םעליוא ןקידנעטש םעד ןשיװצ ןגיוא יד ןיא ןפראוו סרעדנוזאב ךיז

 אב דאשכ א ןפורסיורא ןָאק ןוא סעקישטזאווזיא ראפ קנעשיטכאנ א

 ּוװ ?ןעמ טוט עשז סָאװ .םורא טרָאד ךיז ןעיירד סָאװ ,"רעקעמש;, יד

 | |  ?טכאנ עקיטנַײה ןיוש ןעמ טקיטכענ

 רימ ןבָאה עכלעוו ,עטנאקאב ענַײמ עלא ןרָאקיז ןיא קידנביילקרעביא

 טנָאמרעד ךיז ,טכירעגמוא ,ךיא בָאה ,טארּפ םעד ןיא ןַײז קיצונ טנָאקעג

 -ָאקער ןיילא ךיז טָאה רע יו ,רעדָא קישטלאּפ שריה ריא-ןעב ןַײמ ןָא

 ,רעלקעמ-עשזריב -- קישטלאּפ שטיוװָאנָארימ ירָאגירג :טרידנעמ

 .עטנאקאב עניימ ןשיווצ ןעוועג טינ קישטלאּפ שריה זיא ,ךעלטנגייא = |

 ,טָאה ןוא ןרָאי עלעטימ יד ןיא ןיוש שטנעמ א ןעוועג זיא קישטלאּפ

 טנעקעג בָאה ךיא רָאנ .רעוואכ ןַײמ ןַײז טנָאקעג טינ ,ךיז טייטשראפ

 ,טנעקעג ךימ טָאה שטיװָאנָארימ ירָאגירג ןוא ,ןשטיװָאנָארימ ירָאגירג

 .ןיב ךיא רעוו ,טסּוװעג ןוא ןטאט ןַײמ טנעקעג טָאה רע ,רעקיטכיר

 רענעטלעז ךָאנ רעדָא רָאי ןיא לָאמ ןייא טגעלפ קישטלאּפ שריה ןעוו

 רעדייסעק רע טגעלפ ,טָאטש רעזדנוא ןיא עילימאפ ןַײז וצ ןעמוקּפָארא

 טָא ,ועיק ןופ רע טמוק טָא :סעָאלפינעװ:-םיסינ ךיז ןגעוו ןלייצרעד

 ,רוטרא-טרָאּפ ןיא טָא ,גרוברעטעּפ ןיא ןעוועג רע זיא טָא ,ווָאקראכ ןופ

 ךיז אב יוװ ךָאד רע זיא ,"עװקסָאמ ןיא זדנוא אב, טדער רעוו ...עגיר ןיא
 ליוו רע לפיוו -- סעמריפ רעווקסָאמ עטסערג יד אב טידערק .םייח רעד ןיא

 א יװ טוג יוזא זיא טרָאװ ןַײמ,, .לסקעװ א ןָא ,?ןפָא, ץלא ןוא .,ןיילא

 רע טעוװ ,םיא טעב !עטיב ?קנאב ןיא עוויוט א טליוו ריא ,,,??סקעוו

 --- -."עװקסָאמ ןיא זדנוא אב לאטיּפאק ןַײמ זיא ןעמָאנ ןַײמ, .ןכאמ סע

 ,רעטכעלעג א -- ?ָאװטסלעטישזָאוװארּפ .טרעכיזראפ קישטלאּפ טָאה

 -סיױא רע זיא ןקָאטסאשטוא עלא ןופ סוואטסירּפ יד טימ זא !ןבעל'כ

 -עג טָאה קינלאשטאנָאדארג רעװקסָאמ רעד עפוג ,ןגָאז ןָאק עמ .ןדנובעג
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 -ארפ םיא ראפ ךעיײש זיא סָאװ זיא ,ןשטיוװָאנָארימ ירָאגירג ןופ טרעה
 | זייּפש א --- ?ָאװטסלעטישזָאװ

 ןופ ןבעל קידסעווכאר ּפאנק סָאד :טלכיימש ןוא טרעה םעליוא רעד
 "עג סעדייא טינ ןבָאה ןעזסיוא ןגייא ןַײז ןוא ָאד עילימאפ סקישטלאּפ
 רָאנ ."עװקסָאמ ןיא זדנוא אב, טכאמ רע סָאװ ,ןקילג יד ןגעוו טגָאז
 טסרָאיװ טרעדנוה רעכעה ןגעלעג זיא סָאװ ,טָאטש רענדזעיוא רעד ןיא
 ןגעוו ןרעה וצ ןעוועג ןרעג ןעמ זיא ,עיצנאטס-ןאב רעטסטנעָאנ רעד ןופ
 יד עליפא געמ ,"טלעוו רעסיורג רעד ףא סעּפע ךיז טרעה סָאװ, ,םעד
 ,טכארטעגסיוא ןַײז ןופרעד טפלעה עטסערג

 ךיז ראפ ןעניפעג ןָאק דִיי רענווארּפסעב א ּוװ ,ןסיוו ףראד קישטלאּפ
 ,ןָאטעג טכארט א ךיא בָאה -- ,"עװקסָאמ ןיא זדנוא אב, לקניוו א

 ךיא סָאװ ,טַײצ רעצנאג רעד ראפ ?ןקישטלאּפ ןעמ טניפעג ּוװ רעבָא

 ענַיײמ .טנגעגאב טינ לָאמ ןייא ןייק םיא ךיא בָאה ,עװקסָאמ ןיא ןיב
 ךיא .טרעהעג טינ לָאמנײק קישטלאּפ עילימאפ יד עליפא ןבָאה עטנאקאב
 -ואג א זיא רע זא ,ןעמיראב ךיז טגעלפ קישטלאּפ זא ,טנָאמרעד ךיז בָאה
 ףא םיא ןכוז קעװא ךיא ןיב ,עשזריב רעווקסָאמ רעד ףא רעכאמ רעצ
 | ,עשזריב רעד

 .עקניליא ףא עשזריב רעד ןופ עדַײבעג רערומכ רעקירעדינ רעד וצ
 -מענעּפ-טיור ,עקיכַײב-בָארג סעקאסיר עקידרעַייּפ ףא ןרָאפעגוצ ןענַײז
 ןענייז סע .ןזוטראק ןיא ןוא סעקיושט ענעטנעוועג ןיא םירכָאס עקיד
 עטדיײלקעג-שיעּפָארײא עשזריב רעד ןופ סיורא ןוא ןיירא רעדייסעק
 ,סרעלקעמ-עשזריב עקידוועריר ,ןריקנאב ,םירכָאס עגנוי עקיטלעװטנַײה
 עשיטאיזא ,ןעלטיה ענלוקאראק עקירעדינ ןיא ןרעטָאט ,ןטנאילוקעּפס
 ןלאשזניק עטסאפעג" רעבליז טימ רעזאקוואק ,סעקייטעבויט ןיא םירכָאס
 ,ןעלטראג יד רעטניה

 עשזריב רעד ןופ ּפערט יד ףא ןוא ראוטָארט ןפא ,ץאלּפ םעד ףא
 ןעניושראּפ ,ךעלמירכָאס עניילק ,ןזָאה-עשזריב טיירדעגמורא ךיז ןבָאה
 ,קיגייווניא טירטוצ ןייק טינ ןבָאה סָאװ ,גנוקיטפעשאב רעטסּוװאבמוא ןופ
 ןגעו טדערעג קיטפאהבעל ןוא ךעלעקּפוק ןענאטשעג ןענַײז םוטעמוא
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 ,ןטקודָארּפ ןוא סעריוכס יילרעלא ףא ןוַײרּפ ,ןריּפאּפ-טרעוו ,סעיצקא
 | ,קָאטשניב א ןיא יו ,טעשזדוהעג טָאה/ס

 -עגנייא ,רעטייוצ רעד וצ עקּפוק ןייא ןופ ןעגנאגעגמוא ןיב ךיא
 .ןעז וצ ןעוועג טינ זיא ןקישטלאּפ -- רעמענעּפ יד ןיא ךיז טקוק

 ןעזרעד םיא בָאה ךיא ןעוו ,ןייגוצקעווא ןבילקעג ןיוש ךיז בָאה ךיא
 א טימ ןענאטשעג זיא רע .עשזריב רעד ןבעל ,לסעג ןקיייברעד םעניא
 ןגעוו ,לטנאמ םענופ לּפענק ןראפ םענעי קידנטלאה ,ןוא ןיושראּפ ןטייווצ
 | ,םיא טימ טענַייטעגניײא קראטש סעּפע

 ,ךיש ענעגָארטעגּפָא ןוא לטנאמ ןטצינעגּפָא-קראטש ,ןגנע ןַײז ןיא
 ךעלנע טינ רָאג רע זיא ןגיוא עקיורמוא ןוא םענָאּפ טרעצענּפָא ןַײז טימ
 סָאװ ,קישטלאּפ שטיװָאנָארימ ירָאגירג ןקידרעפָאה םעד ףא ןעוועג
 טיירב יוזא ןוא עדריוו סיורג טימ ןטלאה ךיז טָאטש ןיא זדנוא אב טגעלפ
 ,דעװָאק םעד ןגעוו ןוא ,טמענראפ רע סָאװ ,טֹרָא םעד ןגעוו ןלייצרעד
 ."עװקסָאמ ןיא זדנוא אב; ּפָא םיא טיג עמ סָאװ

 -טימ ןַײז ןופ לּפענק סָאד טזָאלעגּפָא טָאה רע זיב ,קידנטראווּפָא
 ,םיא טימ ךיז טסירגאב ןוא ןקישטלאּפ וצ ןעגנאגעגוצ ךיא ןיב ,רעכערּפש

 ןוא רימ ןיא ךיז טקוקעגנַײא ןקָארשרעד טאמיק ,קיורמוא טָאה רע
 : / ףָאטעג גערפ א רעכיזמוא

 סָאװ ?טינ סעָאט ןייק בָאה ךיא ביוא ,ןוז סיקסווָארדנעװ םיאכ --
 ,םאטסאנימ ,טנעדוטס א ?עװקסָאמ ןיא זדנוא אב סעּפע ריא טוט

 ,טַײצ רעד טימ ןרעוו וצ ףָאה ךיא .טינ ךָאנ לַײװרעד ---
 םאטסאנימ ,עשזריב רעד ףא טַײז ריא דלאביוו ?עשז סָאװ זיא --

 טפיוקראפ רעדָא ריא טפיוק רעשפע .טפעשעג סעּפע ךָאד ריא טכאמ
 -- דַײז לשטאר א ךַײא ראפ בָאה ךיא ?ךייא טריסערעטניא סָאװ ?סָאװ
 ןבָאה סע ריא טנָאק ,ןעמוזעמ לסיב א טָאה ריא ביוא !עיצעמ עדליוו א

 ,טסיזמוא בלאה
 שּפיה רָאג ןַײז רעביא ןעשזדנָאלב ןגיוא עניימ זא ,קידנקרעמאב

 :ןָאטעג גָאז א רע טָאה ,ךעליוה םענעגָארטעגּפָא
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 רעטופ םעד .םעראוו ץנאג ןעוועג זיא ירפרעדניא !ימזָאװ טרָאשט --
 טפיוק עשז סָאװ זיא ...טלעק ערעטיב א ,סיורא ךיז טזַײװ ,ןָאטעגנָא טינ
 א ךַײא ראפ בָאה ךיא ,ךַײא גָאז ךיא ?יקסווָארדנעװ ןידָאּפסָאג ,ריא

 | .עיצעמ

 טציא רימ ראפ טלָאװ ,שטינָארימ ירָאגירג ,עיצעמ עטסערג יד --
 ןעמֹורק א טימ ךיא רעפטנע -- ,לקניוו א שטָאכ יצ רעמיצ א ןעוועג
 | - ,לביימש

 ןרָאלראפ קישטלאּפ טָאה ,טשינרָאג ףיוקראפ ןוא ףיוק ךיא דלאביוו
 ,סערעטנגיא ןצנאג םעד רימ וצ

 -ליגכַײלג טאמיק רע טָאה ,עטכישעג עקירעיורט ןַײמ קידנרעהסיוא
 ;ןגיוצעגסיוא קיט

 א ןפראד טעװ עמ ,ונ ..טנאקאב סע זיא רימ !סָאדָאװ טָאדַא --
 ןגערפכָאנ ,סקידנסאּפ סעּפע ךַײא ראפ ןכוזפוא ;םעד ןגעוו ןָאט טכארט
 .עטנאקאב אב ךיז

 -- ,ןקיטכענוצרעביא ּוװ טינ טנַײה ןיוש ךָאד בָאה ךיא רעבָא ,ָאי --
 ,םיא וצ ןענאטשעגוצ ךיא ןיב

 קידנשטיינק ,קישטלאּפ טָאה -- !ענ"דוק-סאּפ זיא ,ריא טעז ,סָאד --
 ,ןגיוצעג ,ןרעטש םעד

 ץראה טכאמעג ךיז ךיא בָאה ,ןעוועג רימ זיא'ס םענעגנָא טינ יו
 :ןָאטעג גערפ א ןוא

 ?טכאנ א ןקיטכענרעביא ךַײא אב לַײװרעד ךיא ןָאק רעשפע --|
 ,רעפטנע ןייק טימ טלַײעג טינ ךיז טָאה קישטלאּפ
 זיא ךַײא אב סָאװ ,שטיוװָאנָארימ ירָאגירג ,ךַײא טשטעווק רעשפע --

 ראפ .ןרא טינ ךַײא סע לָאז זיא ,םעווקאב סקירעביא טינ רעדָא ךעלגנע
 ,עטייווצ יד ,טכאנ א רעביא ןעמ טּפוטש ּוװ :עגארפ יד טציא טייטש רימ
 ..ןלָאצאב לעֹוו ךיא ןוא .לקניוו א רעדָא לרעמיצ א ןעניפעג לעוו'כ זיב

 -לאּפ טָאה -- !עטָאלב ןיא סָאד -- ןטייקכעלמעוװקאב ,טפאשגנע --
 ךיז ןופ טראשענּפָא טלָאװ רע יו ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א קישט
 טניוװ ,ןסיוו ריא טפראד ,עװקסָאמ ןיא זדנוא אב -- .ןטַײקיגײלק עכלעזא
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 ןעצ ןבָאה טנָאק ריא .ןָאק רע ּוװ רָאנ ,ליוו רע ּוװ טינ סעווארּפ ןָא דָיי א
 ןיא ץעגרע ךיז ןרעגלאוו ןוא -- עסָאנכאה שעדיוכ א ךעלברעק טנזיוט
 א טָאה רע -- ,רימ אב ...רימ אב ...רעטסוש ןרעקיש א אב לקניוו א
 . ןופרעד עסַײמ יד ,סעמע םעד ןגָאז ךַײא לעװ ךיא -- .טכארטעג עגער
 טלָאװ עמ .לכיומ ךַײא ךיא ןיב ,ךעלגנע זיא רימ אב סָאװ ,סָאד :אזא זיא
 ןזָאל טינ ךַײא ךָאד ןָאק עמ ;ןבעגעג עצייא ןא זיא-טינ-יוו ןיוש ךיז
 וועצאמ א ראפ סָאװ ןיא ,ךיז טדנעוו סע ,ןעד סָאװ רָאנ !סאג ןפא ןקיטכענ
 ןפערט םיא רימ ןלעװ .עריד ןיַיײמ ןופ סָאבעלאב םעד ןפערט ןלעװ רימ
 םיא רימ ןפערט .ןלעױּפ ץלא םיא אב רימ ןלעוװ ,טעקסָאנסראפ טכער
 זיא רע ןעוו .ןגיוא יד ףא םיא ךיז ןזַײװ טינ רעכַײלג זיא ,רעטכינ רעבָא
 רעד יוװ ,זייב רע זיא רערעטכינ א .סיוא םיא ןיילא ךיא דַײמ ,רעטכינ
 טלמעד םיא ןופ ריא טרעה "אוועדעסטא אסַײריבוא, יװ רעמ ,לװַײט
 בילוצ טסערא ןיא םישָאדאכ ַײרד ףא ןייג ,רע טַײרש ,טינ ליוו רע .טינ
 ,קאילדִיי א

 -געמ רעד ןוא ןסאג יד רעביא טכאנ עקיטסבראה א ןרעדנאוו ןשיווצ
 ,גנומיטש רעקירעהעג א ןיא סָאבעלאב סקישטלאּפ ןעניפעג וצ טַײקכעל
 ,עטצעל סָאד ןבילקעגסיוא ךיא בָאה
 רעשפע ,ןווּורּפ רימָאל ?ןרעווּוצנָא סָאװ רימ ןבָאה סָאװ ,עליימ ---|

 ,סודארג ןקירעהעג םעד רעטנוא םיא ןעניפעג) ,לזאמ ןַײמ ףא ,רימ ןלעוו
 ךימ קישטלאּפ טָאה --- ,טפָא יו רעמ םיא אב טפערט סָאד ,ָאי --

 רעהא טמוק .טרָא ןקיבלעז ןפא ןפערט ךיז ןלעוו רימ ,ָאזלא --- .טסיירטעג
 ,םייהא רימ וצ ןרָאפ ןעמאזוצ רימ ןלעוו ,טכאנראפ רעגייזא ףניפ טקנוּפ

 ,ןטראוו ןפראד טינ רימ ףא טעװ ריא ,טוג --

 רעביא ,ץאלּפ רעקסוועראכוס ךרוד ,עקנעטערס ,עקנאיבול רעביא

 ײסָאש רעקסוואלסָאראי רעביא ,עקסנאשטשעמ רעגנאל-ןטסרָאיװ רעד

 -נאל רעד וצ ןעמוקעג ןענַײז רימ זיב ,ןרָאפעג ָאש א רעכעה רימ ןענַײז

 ףרָאד םוצ טריפ סָאװ ,סאג רעקיצומש ןוא רעטיירב ,רעגנאל-רעג
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 "עגנייא ,עוקסָאמ ןופ טָאטשרָאפ א טציא -- עיָאקסוועייסקעלא
 רימ ןענַײז קיצנאווצ טונימ א .טָאטש רעד ןופ ןצענערג יד ןיא ןסָאלש
 ,עקידנעקניז סעטָאלב ערעטיש ןיא ,עטריקורב-טינ רעביא ןעגנאגעג
 ייבראפ ,ךעלזַײה ענרעצליה עקיקָאטשנײא ,עניילק טימ טיובראפ ,ןסאג
 ,רעצעלּפ עקידיײל רעביא ,סענאקראּפ עטכלאקעג-טינ ןוא עטכלאקעג
 טנַאקעג ןעמ טָאה רעטצנעפ ענעטכיולאב ןּפמָאל-ןיסָארעק טימ יד ךרוד
 ןוא עלעקנעב קירעדינ א ףא ןסעזעג זיא סָאװ ,רעטסוש א ָאד עז
 יד ,שיט א ףא רעדַײנש א ָאד ;לױז א ןיא ךעלקעוושט ןגָאלשעגנַיײרא
 סָאד ,געז א ןופ ןגעז סָאד טרעהעג ךיז טָאה ץעגרע ןופ ;ךיז רעטנוא סיפ
 ןופ לּפמעטש א ןגעלעג זיא םורא ץלא ףא .ןזיײא ןוא לַײפ א ןופ ןצלירג
 ןוא טַײקטזָאלרָאװראפ ןופ ,ץומש ןוא טַײקמערָא ןופ ,עצארּפ רערעווש
 ָאש ןייא לקאכאסעב זא ,טביילגעג םיוק ךיז טָאה סע .טַײקנגָאלשרעד
 ,ןסאג ענעטכיולאב טימ טָאטש עכַײר ,עסיורג א טגיל ןענאדנופ עזַײר
 ךיז ןכערב סָאװ ,ןעניזאגאמ ןופ רעטצנעפ-יוש טימ ,רעזיײה ענייש טימ
 ,עכעליירפ ,ערעטנומ -- ןשטנעמ עטדיילקעג-טנאגעלע טימ ,ווּוטלָאק ןופ
 ,װעטמָאי ןעוועג ייז ראפ טלָאװ גָאט רעדעי יו

 ָאד ןעניווו ?סװָאקאילָאּפ ןייק ןוא סווָאזָארָאמ ןייק זא ,םענָאּפא --
 | - .טקרעמאב ךיא בָאה -- ,טינ

 רע טרָא סיורג א ראפ סָאװ ,ןסעגראפ טונימ א ףא טָאה קישטלאּפ
 ;טרעפטנעעג קידסעמימט טָאה ןוא ,?עװקסָאמ ןיא זדנוא אב, טמענראפ

 ,טָאטש רעד ףא טעברא עיַאקסוועייסקעלא ץנאג .טינ זא ,םענָאּפא ---
 ןייק טיג ָאד ןעניווװ סָאװ ,ןדיי עכעלטע ךָאנ ןוא ךיא .ןראטסוק עניילק
 רעד ןופ םירכָאס עקיצנייא יד ,טגָאזעגסנייטשימ ,ןענַײז ,ענעבירשעגוצ
 ,טנגעג רעצנאג

 טָאה ,עטָאלב רערעטיש רעד רעביא געוו לקיטש א ךָאנ קידנעײגּפָא
 ,לברא ןראפ ךימ ןָאטעג ּפאכ א קישטלאּפ

 ןרענַאלימ רעװקסָאמ עטסּוװאב -- װָאקאילַָאּפ ןוא װָאזָארָאמ 1
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 טוג טָאה ריא -- .ןָאטעג גָאז א ןדירפוצ רע טָאה -- !?טרעה ריא --

 | !קיטראפ זיא רע :ןפָארטעג

 ,טגערפעג ךיא בָאה --- ?קיטראפ זיא רעוו --

 ןקיזָאד םעד טָא אב ןיוש טלאה רע ןעוו ,רענַײמ סָאבעלַאב רעד --

 | ,זדלאה םוצ זיב לופ ןיוש רע זיא ,לדיל

 עקיטעמוא-רעקיש ,עקירעזייה א ןגָארטעג ךיז טָאה רעטצניפ רעד ןופ

 :עמיטש

 ,קישט-ל-אמ יאנ-עדדַאב-אוס ?יב אי אדזעג-אק,
 .."יד-עשז"ונ יא אירדַאג אי לאנ-עז עינ

 -- .טרעלקרעד קישטלאּפ טָאה -- ,סָאבעלאב ןַײמ טגניז סָאד --
 רעד ןיא ןיוש רימ ןענַײז טָא ..ןלעיױּפ ץלא םיא אב רימ ןלעװ טציא
 עכיוה א זיא ָאד .רעטצניפ רעד ןיא ָאד טייג ריא יו ,ךעלעמאּפ .םייה
 ,ךימ טזָאל ...קירעדינ זיא ריט יד .ּפָאק םעד לסיב א ןַײא טגייב .לעווש
 | .עקמאילק יד ןּפאטנָא טינ רעטצניפ רעד ןיא טעוו ריא

 -עג ּפאכ א קידנליוװ טינ ךיא בָאה ,לעווש עכיוה יד ןטָארטעגרעבירא
 -על ןעיור ,טיורק ערעיוז ןופ סעכייר עטשימעג :זָאנ רעד ראפ ךיז ןָאט

 טנאוועגטעב טעירּפעגרעביא ןוא ןפנארב ןטנערבעגרעביא ,סייווש ,רעד
 ,טַײקטוגטינ א ןפורעגסיורא ןוא םענָאּפ ןיא ןָאטעג גָאלש א רימ טָאה
 א אב .דָאב א ןיא יװ ,סייה ןוא טרעכיײרעגנָא ןעוועג זיא לביטש ןיא
 ןוא ןלעזעג עכעלטע ןוא ךעלגנַיי-ןרעל ייווצ ןסעזעג ןענַיז שיט ןגנאל
 -אב ןרעקיש ןפא .ןעלטיה טיינעג ּפמָאל-ןיסָארעק א ןופ ןַייש רעד אב
 טניוװעג ןיוש ,םענָאּפא .טקוקעגמוא טינ עליפא ךיז ייז ןבָאה סָאבעל
 ,ןכאז עכלעזא וצ ןעוועג

 ךיילב א טימ לשטנעמ ראד ,קיסקיוועגניילק א -- סָאבעלאב רעד
 ,לדרעב ךעליורג-טיור טרעּפמולעגמוא ןא טימ ןסקאוועגמורא ,םענָאּפ
 ,ןרעטש ןטציוושראפ ןפא ןלאפעג םיא ןענַײז סָאװ ,רָאה עטלדוּפעצ טימ
 יד וצ זיב ליומ סָאד קידנסיײרפוא ,ןוא בוטש ןטימניא ןענאטשעג זיא
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 סָאד ןוא ןייא ןעגנוזעג לָאק קידנענייוו-קירעיורט א טימ ,ןרעיוא עמאס
 .רעהפוא ןָא זרעפ ןטשרע םעד קידנרעזאכרעביא ,לדיל עקיבלעז

 עסעװרָאב יד טימ ןצנאט ןעמונעג רע טָאה ,קידנעגניז ןרָאװעג דימ
 -ראפ ןפא למעלייצ ענעשעמ סָאד .ליד ןקיּפעלק ןקיצומש ןרעביא סיפ
 -ָאהטיור ןַײז ףא ןעגנורּפשעגרעטנוא עסיַײמסיײב זיא לדנעב ןטרעדָאמש
 טקיליײטאב ךיז טלָאװ למעלייצ סָאד יו ,טסורב רעטעטסארכעצ רעקיר
 ,ץנאט ןיא

 -עלאב ןטמארעגפוא ןַײז ףא טקוקעג רענעדירפוצ א טָאה קישטלאּפ
 רעד ראפ ךיז טּפאכעג עלַײװ עלא ,םיא רעטניה ןענאטשעג ןיב ךיא .סָאב
 ,ריט רעד וצ ךיז טקורעג ,סכעלייוורעטניה ,קידנליוו טינ ,ןוא זָאנ

 -עגּפָא ךימ קידנעלכיימש קישטלאּפ טָאה --- ?ךיז ריא טקור ןיהּוװ ---
 ,טלעטש

 ,עגארפ א טימ טרעפטנעעג ךיא בָאה -- ?סע ריא טניווװ ָאד טָא --
 יו רעמ סעּפע עגארפ ןַײמ ןיא טליפרעד ,םענָאּפא ,טָאה קישטלאּפ

 טלייטעצ טָאה סָאװ ,לטנעוו-רינאפ םעד ףא קידנבעג זַײװ א ,ןוא שעדיכ
 -טנעעג עינָאריא רעקיסַײב טימ רע טָאה ,ןטפלעה ייווצ ףא רעמיצ םעד
 ;טרעפ

 "רָאמראמ רעקיטכערּפ רעד רעטניה ,ץאלאּפ םעד ןיא ,ָאד טָא ,ָאי --
 ,טָאג ןעקנאד טעװ ,ץנעלעסקע ןַײמ ,ריא ןוא ..,.עקאט רימ ןעניווװ טנאוו
 ,ןטנעמאטראּפא ענַײמ רימ טימ ןלייט ןענָאק טעוו ריא ןעוו

 -אב טיוק סָאבעלאב רעד טָאה -- ?ןטרָאד סע טדער רעוו ,ייה ---
 עקיטכיזצרוק ענַײז טימ זדנוא ןיא ךיז קידנקוקנייא ,גנוצ רעד טימ טגעוו
 .ןגיוא ענעפָאלראפ

 -עג םענעטלאהעגנייא ןופ טקיטשעג ךיז ןבָאה שיט םאב ןלעזעג יד |
 ,רעטכעל

 ?ןלירב ענַײמ ןענַײז ּוװ ?ימזָאװ טרָאשט ,ןט-רָאד זיא רעוודוו ---
 טפור --- ,ץיּפש עמאס ןפא ,שטיוװָאלַײכימ ןאוויא ,זָאנ רעד ףא --

 ,רעדורב-רעטוג עסַײמ ,קידרעפָאה קישטלאּפ ּפָא ךיז
 ?וטסגָאז זָאנ רעד ףא !עידילידָאּפ ,ךא --
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 טוג ךיז רע טָאה ,ןרעטש ןפא רעכעה ןלירב יד קידנקורפורא ,ןוא
 ;ךיז טיירפרעד ןוא זדנוא ןיא טקוקעגנַיא

 .!יָאקשטָאטסיק-יק ס םאו עשאנ ..!שטינָארימ ירָאגירג ,אדא --
 .ןעקנירטסיוא טשרָאקָא רימָאל ?סטוג סעּפע וטסכאמ סָאװ

 -- ?ןעד יװ .שטילאכימ ,ןעקנירטסיוא ןרימ ,ןעקנירטסיוא ןרימ --
 ,ןַײז וצ םיקסאמ ךיז טלייעג קישטלאּפ טָאה

 קידנעלטַײט ,שטילאכימ טָאה -- ?טכורפ א ראפ סָאד זיא סָאװ ןוא --
 | ,טגערפעג ,רעגניפ ןטימ רימ ףא

 -ירעזדנוא ןופ ,שטילאכימ ןאוויא ,טניירפ א רעניימ זיא סָאד --
 ךימ טלעטשעגרָאפ ,לסקא ןרעביא ךימ קידנּפאלק ,קישטלאּפ טָאה --- ,עק
 ,רימ אב ןקיטכענרעביא טנייה ליוװ רע --- .סָאבעלאב ןַײז ראפ

 ָאד רע לָאז ..טוג ..ייטשראפ ךיא ?עקירעײא ןופ ,..אדאיא --
 שטילאכימ ןאוויא ...טסולג ץראה סָאד לפיוו ,ןַײז ָאד רע לָאז ...ןבַײלב
 ןזיב ...ןעקנירטסיוא רימָאל ,ענַײמ עמָאשענ ,ונ .:ןבעגסיורא טינ טעוװ
 ...קעד

 דרָאב רעסאנ רעד טימ שטילאכימ ןאוויא זיא םורא טונימ ןעצ ןיא
 גורד, ןוא "ץעיטארב; ךימ ןפורעג ,ךיז ןשוק רימ וצ ןכָארקעג ןיוש
 ,ןרָאװשעג ,טסורב רעטעטסארכעצ רעד רעביא ךיז טּפאלקעג ,"ינזעבויל
 טניירפ ענַײז רע טעװ ,ןרעװ טליופראפ גָארטסָא ןיא עליפא געמ רע זא
 ,ןבעגסיורא טינ

 -ערוועכ עטוג טַײז ריא .אטארב ָאוועשאוו וילבויל --- ומָאטָאּפ ---
 עטייווצ יד ןוא לסקא ןַײמ ףא טנאה ןייא קידנטלאה ,רע טָאה --- ..טַײל
 .עביל ןיא ןדייב זדנוא ךיז טרעלקרעד ,זדלאה סקישטלאּפ םורא

 -רינאפ ןרעטניה ןופ סיורא ןגרָאמירפ ןטייווצ ןפא ןענַײז רימ ןעוו

 טראּפשעגנָא ּפָאק םעד ,שיט םאב ןסעזעג שטילאכימ ןאוויא זיא ,לטנעוו

 סָאװ ,קילב רעד ןוא ,ןלָארדעגנָא ןעוועג זיא םענָאּפ ןַײז .טנאה רעד ףא

 ,זייב ןוא ךעלטנַיירפמוא -- ,ןפרָאװעג זדנוא ףא טָאה רע
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 ןרעטניה ןבעגעג ןיירא סיוטש א קירוצ לענש ךימ טָאה קישטלאּפ
 | ,לטנעוו

 ,עקנילַײװ א טראוו ---
 ;לָאק קידעפינכ ןַײז טרעהרעד ךיא בָאה ךיילג
 רָאנ ףיול ,אנ !אקסאוו ..,שטילאכימ ןאוויא ,יב איסטילעמכָאּפָא ---

 .,רעלענש ,רעקיצפופ-ןוא-ןביז ולשעלפ בלאה א גנערב ןוא רעבירא
 | !אקסאוו

 ,טרעלקרעד רימ קישטלאּפ טָאה -- ,עלוגס ערעכיז ןוא עטלא ןא --
 ,ןעניוװו רימ אב ריא טנָאק טציא --- .סאג ןיא סיורא ןענַײז רימ רָאנ יו
 ,סרעסעב סעּפע ןעניפעג טעוו ריא זיב

 רעטניה ץאלאּפ ןַײז ןיא ןקישטלאּפ טימ ןעניווװ ןבילבעג ןיב ךיא
 ,"טנאוו-רָאמראמ ,, רעד

 ...עריד ערעכיז ןוא עקיור א
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 ייקאל א

 -אב ןופ עטנאקאב ךרוד ןוא עטנאקאב ךרו
 -ָארּפ ןוא ןעגנאג ענעדיישראפ ךרוד ,עטנאק
 סירָאב דניקרעטסעװוש ןַײמ זיא סעיצקעט
 ןענעדרָאוצנַײא ןעגנולעג ךעלדנע ןעניטיוועל
 א ראפ סָאװ ךָאנ ןוא .עלעטש א ףא ךימ

 ךיא ,ץרוק !עװקסָאמ ןיא ןעניווװ וצ טכער רימ טיג סָאװ ,אזא !עלעטש
 -לָאג שטיוָאנימאינעו ידאקרא טאקָאוװדא ןטסווואב םוצ ןעמוקעגנָא ןיב
 -ישזָאװארּפ בילוצ ,ךיז טייטשראפ ,לענימָאנ זיולב .ייקאל א ...ראפ יקס
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 ,ָארויב רעסיורג ןַײז ןיא ךיא טעברא טייקכעלקריװ רעד ןיא .זָאװטסלעט
 -שטשָאמָאּפ , ,ןטאקָאװדא-ספליהעג עכעלטע טקיטפעשאב ןענַײז סע ּוװ
 א ןוא -- ,ןסייהעג ןאד ןבָאה ייז יװ ,*ךינערעװָאּפ ךינשזאיסירּפ יקינ
 | - .צטלעטשעגנָא ערענעלק טאטש רעצנאג

 עטסטמיראב יד ןופ רענייא זיא יקסלָאג שטיווָאנימאינעוו ידאקרא
 "עשיריסא; עטעילָאכעג ,ענייש א טגָאמראפ רע ,ןטסיליוויצ-ןטאקָאװדא
 עריד עכַײר ןוא ענייש א ,ןטסינאָיּפ עטסּוװאב א -- בַײװ ןייש א ,דרָאב
 ,קיטקארּפ עכַײר ,עטיירב א ןוא

 א טאמיק, ,לאקידאר א ןופ ןעמָאנ א טָאה שטיוװָאנימאינעוו ידאקרא
 עדעי ןַײא טנדרָא בַײװ ןַײז סָאװ ,"ןקיטַײרפ, יד ףא ."רענָאיצוילָאװער
 -יזומ ,ןרָאיטקא עטסּוװאב ,םיריױטקָאד ,ןטסירוי ףיונוצ ךיז ןעמוק ,ךָאװ
 רעװקסָאמ רעד ןופ עטשרעבייא עמאס סָאד -- רעביירש ןוא ןטנאק
 ,ץנעגילעטניא רעטמיטשעג-לאקידאר ןוא -לארעביל

 ןסיורג םעד ןופ ָארויב רעד ןיא רעטלעטשעגנָא רעטסנעלק רעד ,ךיא
 -יירפ, עקיזָאד יד ףא ןדאלעגנייא טינ ,ךיז טייטשראפ ,רעוו ,טאקָאוװדא
 טעּפש זיב ץיז ךיא ּווװ ,טעניבאק ןופ ריט רענעּפָא רעד ךרוד רָאנ .?ןקיט
 ןוא קיזומ ןופ ןעגנאלק רימ וצ ןכיירגרעד ,ןריּפאּפ רעביא ביירש ןוא
 רעד ןופ ריקליוו ןגעוו ,ןטַײקכעלצעזעגמוא ןגעוו ןזארפ ענעסירעגּפָא
 ןיא זיא סָאװ ,טרָאװ א -- ?עיצוטיטסנָאק, טרָאװ סָאד עליפא .טכאמ
 וצ טינ ןוא טפָא טינ ,םוטעמוא טינ ןרָאװעג טדערעגסיורא טַײצ רענעי
 .ןרעיוא ענַײמ וצ טכיירגרעד -- ,ךיוה

 םעד אב "ייקאל , א ןבילבעג ךָאנ טלָאװ ךיא גנאל יװ ,טינ סייוו ךיא
 טָאה סָאװ ,שינעעשעג עטכירעגמוא ןייא טינ ןעוו ,טאקָאװדא ןלארעביל
 ןיא ןַײז ןַײמ וצ ןוא ערעיראק *רעשייייקאל , ןַײמ וצ ףָאס א טכאמעג

 .?ָאװטסלעטישזָאװארּפ; ןָא רעדָא טימ --- עװקסָאמ |

 טכער יד גנודליב רערעכעה טימ ןדִיי ןבעגעג טָאה גנובעגצעזעג עשיראצ יד 1
 ,טכער-ןיוװ ןבעגעג עטצעל יד טָאה סָאד .רעניד "עקיבױלגנגיײא, ךיז וצ ןבַײרשוצוצ
 ,םיטאבעלאב ערעייז אב טסניד ןיא ןבַײלב ייז ןאמזלָאק
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 טראוועג ןוא ץאלּפ ענבורט ףא ןענאטשעג ךיא ןיב טנוװָא ןיא טעּפש
 ,םייהא ךיז וצ ןרָאפ טפראדעג בָאה ךיא רעכלעוו טימ ,עקנָאק רעד ףא
 וצ זיא ענבורט ףא .עקװָארקָאּפ טימ טפאשענייכש ןיא לסעג"-ןילאיל ףא
 ,עקנָאק רעד ןופ לדנָאגאוו סָאד טריפעג ןבָאה סָאװ ,סעשטאילק ייווצ יד
 ןפלעה טפראדעג טָאה סָאװ ,עשטאילק עטירד א ןרָאװעג טנאּפשעגוצ
 יד זיא טרָאד .ןרעיוט-עקנעטערס יד זיב גראב-ףורא עקנַאק יד ןּפעלש
 ,טאמכָאל א -- "רעטיירָאפ , רעד ןוא ןרָאװעג טנאּפשעגסיױוא עשטאילק
 ,ץאלּפ ענבורט וצ קירוצ יז טריפעגּפָא קידנטַײר טָאה ,לגנַיי סעװרָאב
 ,ךָאגאוו ןטייווצ א ןיא ןרָאװעג טנאּפשעגנַײא זיא יז ּוװ

 טקאּפעג ןעוועג ,סעקנידראס טימ לטכאש א יװ ,זיא לדנָאגאוו סָאד
 טינ ןָאגאוו ןיא טרָא ןייק ןיוש בָאה ךיא ,ןרישזאסאּפ עטקיטעּפשראפ טימ
 עדייב טימ ךיז קידנרעמאלק ,לּפערט ןפא ןעגנאהעג ןיב ןוא ןענופעג
 -עג זיא סָאװ ,עמאד יד טָאה םעצולּפ .ןָאגאוו ןופ ךעלטנעה יד ןָא טנעה
 ןשּפיה רָאג ריא טימ רימ ףא טקירדעג ןוא רימ ראפ טנרָאפ ןופ ןענאטש
 :ןעירשעגסיוא שירעטסיה ,ןטניה

 !טעוונאגאב ךימ טָאה עמ ,רענַײמ טָאג ,יוא ---
 יז יװ ,לטייב ןטנפעעצ םעד ןיא רעגניפ עזעוורענ טימ קידנראש

 עמאד יד טָאה ,עדייוא יד טרָאד ןעניפעג טפָאהעג ץלא ךָאנ טלָאװ
 :טרעמָאיעג

 םוצ זיב ,טאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ץלא ,ןגעמראפ ץנאג רעזדנוא ---
 סָאד טעװ ןאמ ןַײמ ...ןָאטנָא עסיימ א ךיז לעוו'כ ,יוא ...ןשָארג ןטצעל
 ...ןעניפעג רימ טפלעה ,ןשטנעמ עטוג .ןטלאהסיוא טינ

 ןטייווצ ןפא ןפרָאװעג טָאה רענייא ,רעדורעג א ןרָאװעג זיא ןָאגאוו ןיא
 יד רעטנוא ךיז אב טכוזעג טָאה רערעדעי ,ןקילב-דאשכ ענעגרָאבראפ
 טָאה ווענאג רעד רעדָא ,טלעג סָאד ןריולראפ עמאד יד טָאה רעשפע :סיפ
 ףֹא ךיוה ןבָאה עקינייא .עוויינג יד ןפרָאװעגרעטנוא ןוא ןקָארשרעד ךיז
 ןריפ ןוא קיטכיזרָאפמוא יוזא ןַײז סע ןעמ ןָאק יו ;:טרעדנווװעג ךיז לָאק א
 ןרָאװעג ןבעגעג ןענייז סע .,?לטיײב-טנאה א ןיא טלעג עמוס עסיורג א
 םעד ןלעטשוצּפָא ןעגנורעדָאפ טרעהעג ךיז ןבָאה סע ,סעצייא יילרעלא

4204 



 ןעװעג זיא ףורא-גראב ןשימניא ןָאגאו םעד ןלעטשּפָא רָאנ .ןָאגאוו
 .עקנעטערס אב טשרע םיא ןעמ טָאה טלעטשעגּפָא ,ךעלגעמוא

 .יַאװָאדָארָאג א ןעגנאגעגוצ ךַײלג זיא רָאטקודנַאק ןופ ףייפ ןפא
 ,טקרעמאב טינ ריא טָאה ?םאדאמ ,ןענאטשעג ךַײא ןבעל זיא רעוו --

 ןופ רעיײטשרָאפ רעד טָאה --- !ןסיוטש רעדָא ןקירד ךַײא לָאז רעצעמע
 ,גנושרָאפסיױא יד ןבױהעגנָא טרָא ןפא ךַײלג טכאמ רעד

 ענעפָאלראפ ןרערט טימ טָאה ,טלמוטעצ ,שירעטסיה -- עמאד יד
 ,טלמרומעג ןוא ךיז טקוקעגמורא ןגיוא

 -אוו רעלופ א ...ןענאטשעג טינ רימ ןבעל זיא רענייק ,,?סייוו ךיא --
 ןלאפעג זיא קילב ריא --- ..,ןריר וצ דילג א טימ טינ ,ןשטנעמ טימ ןָאג
 רעטניה ןענאטשעג טַײצ טצנאג יד זיא ןאמרעגנוי רעד טָא --- .רימ ףא
 ,..סייוו ךיא ,,,סיורָאפ ךיז טפוטשעג ץלא ,רימ

 .ןעגנורעדָאפ טרעהרעד ךַײלג ךיז ןבָאה --- !ןכוזאב ,םיא ןכוזאב --
 ,ןיירא םענָאּפ ןיא ןָאטעג ראּפש א רימ טָאה טולב סָאד
 זיולב טַײצ עצנאג יד ךיז בָאה ךיא !םאדאמ ,ריא טדער סָאװ --

 -עג רעיא טימ לּפערט םענופ ןסױטשּפָארא טינ ךימ טלָאז ריא ,טימאב
 טנעה ענַײמ ןעמענקעווא טנַאקעג טינ עגער ןייא ןייק ףא בָאה ךיא .טכיוו
 .ךעלטנעה-ןָאגאוו יד ןופ

 רעד טָאה ,"רעקידלוש; א ןענופעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,ךיז טיירפרעד
 ,ןכוזאב ךימ לָאז עמ ,טרעדָאפעג סיוכרוד ןָאגאוו ןיא םעליוא

 ,סענעשעק ערעַײא ןיא ןָאט קוק א טביולרעד ---
 ךיז יָאװָאדָארָאג רעד זיא ,שינעביולרעד ןַײמ ףא קידנטראוו טינ

 עכלעוו ןופ טלאהניא רעד ,סענעשעק עניימ רעביא ןעגנאגעגכרודא
 יד טינ ,עמאד עטעוװנאגאב יד טינ ,םיא טינ טקידירפאב טינ טָאה'ס
 ןבירשעגוצ :גנונעדרָא ןיא ןעוועג ךיוא זיא טרָאּפסאּפ ןַײמ .ןרישזאסאּפ
 ,ןפיוא ןלאנעל עמאס ןפא עוװקסָאמ ןיא

 ,טקיוראב טינ ךיז טָאה םעליוא רעד רָאנ

 טיצ רענייא ,"וראּפ אנ, ןטעברא ייז .סעקירוזאמ יד ןענעק רימ --
 ,עוויינג רעד טימ ךַײלג טדניװשראפ רעטייוא רעד ,לטַײב ןופ סיורא
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 םיא טמענ .קידלוש עמָאשענ יד טָאג -- ןייטש טבַײלב ווענאג רעד ןוא
 טרעדָאפעג ןעמ טָאה --- !קָאטסאשטוא ןיא שרעדנא טינ ,קָאטסאשטוא ןיא
 ,יָאװָאדָארָאג םענופ

 יַאווָאדָארָאג רעד טָאה -- ?םאדאמ ,דאשכ א םיא ףא טָאה ריא --
 .עטעוונאגאב יד טגערפעג

 רעדייסעק טָאה רע ...ןשטנעמ טימ ןָאגאוו רעלופ א ...סייוו ךיא --
 ,ןטניה ןופ טקירדעג ךימ

 ךיז ןעמ טעװ ןטרָאד ...קָאטסאשטוא ןיא םיא טמענ ,םיא טמענ --
 ,עמאד רעד טעצייעג ןטַײז עלא ןופ ןעמ טָאה -- ,ןביײלקרעדנאנאפ ןיוש

 ,טלעג רעיא קירוצ ןבָאה טנַײה רעשפע ךָאנ טעוו ריא --
 ,ןרעגמוא יו ,טָאה יָאװָאדָארָאג רעד --- ...יל-ָאטש ,םָאידיָאּפ ,ונ ---

 טימ ךיוא טמוק ,םאדאמ ,ריא ןוא -- .לברא ןראפ ךימ ןָאטעג םענ א
 ,..זדנוא

 גנאל ןעוועג ןיוש זיא קָאטסאשטוא ןיא טעבראיגָאט עכעלנייוועג יד !
 ,טקידנעראפ

 -בלאה ןוא ליטש ןעוועג זיא רעמיצ- עיראילעצנאק ןסיורג םעניא
 ןטכיולאב זיא ,ןוויוא-לכאק םענופ טַײװ טינ ,רָאנ שיט ןייא .רעטצניפ
 | ,דייש םענירג א רעטנוא ּפמָאל א טימ ןעוועג

 -ָאשעג-ץרוק רעד טלייטעגסיוא ךיז טָאה זיירק םענעטכיולאב םענופ
 ןסעזעג זיא רעכלעוו ,ענשטָאדָאלָאקָא םענרושזעד םעד ןופ ּפָאק רענער
 רעביא קידנצענעג קאמשעג ןוא ךיוה ,"אטעזאג איאקסייצילָאּפ, א רעביא
 .עווטסלאשטאנ ןופ ןלעפאב יד

 -ָארָאג א ןסעזעג זיא רעטצניפ רעד ןיא בלאה ,טַיז רעד ןָא לסיב א
 -שימייה טָאה ןוא ןעַײזײלק ןָא ןוא רידנומ ןטלּפענקעצ א ןיא יָאװַאד
 ,ןזליג ןיא קאבאט עקנישאמ רענעשעמ א טימ טּפָאטשעג ךעלטימעג

 יד ןביוהעגפוא רענשטָאדָאלָאקַא רעד טָאה גנאגניירא רעזדנוא אב
 :טצענעגעצ טיירב ךיז ןוא גנוטַײצ רעד ןופ ןגיוא
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 רעוו ..!א-א-א ,ןבַײלק ןָא ןיוש ךיז ןבייה טסעג-טכאנ יד .!אדהאדא
 ?וָאמערפעי ,טרָאד ריד אב זיא

 רעד ףא ןעמ טָאה עמאד רעד אב .עידָארָאהאלב עשאוו ,טָאװ אד --
 -טנאה א ןופ טעוװנאגעגסיורא עקנעטערס ןוא ענבורט ןשיװצ עקנָאק
 יז ייז ןבָאה סָאד זא ,דעשיוכ זיא עמאד יד .טלעג עמוס עשּפיה א לטַײב
 .רימ ףא רעגניפ ןטימ ןָאטעג לטַײט א רע טָאה -- ,טעוונאגאב

 ,יייזע --- םיבאר-ןשָאלעב רימ ןגעוו טדערעג טָאה יָאוװָאדָארָאג רעד
 ,ווענאג רעד סע ןיב ךיא זא ,ןעוועג רעכיז טינ טלָאװ ןיילא רע יו

 עכלעזא וצ טניוװעגוצ גנאל ןיוש םענָאּפא ,רענשטָאדָאלָאקָא רעד
 טייטש סע רעװ ,ןָאט קוק א ןעוועג ךעִירטאמ טינ עליפא ךיז טָאה ,ןכאז
 ,שינרעטצניפ-בלאה רעד ןיא ןטרָאד םיא ראפ

 רע טָאה -- ,ןטלאהראפ לייוורעד ןוא ןכוזאב םיא ןרימ ,טוג --
 .ןָאטעג גָאז א קיטליגכַײלג

 םוש ןייק .טכוזאב טרָא ןפא ,עידָארָאהאלב עשאוו ,טכוזאב ןיוש --
 טלעג-ריּפאּפ לבור ריפ טימ לטַײב א ,לרעגייז ןלעקינ א :סקיטכעדראפ
 רָאּפ א ןוא עלעכיב-ץיטָאנ א ,טלעגניילק סעקעּפָאק קיסַײרד ןוא טכא ןוא
 -רָא ןיא ןטנעמוקָאד !עידָארָאהאלב עשאוו ,טינ ךאז ןייק רעמ --- ןלירב
 ,..גנונעד

 קינשטָאדָאלָאקָא רעד טָאה --- ?םאדאמ ,ןגָאז טעוװ סָאװ ריא ןוא ---|
 ,עמאד רעד וצ ןָאטעג רעק א ךיז

 לבור טרעדנוה סקעז .ןביוהעגנָא יינספא ךיז טָאה עקירעטסיה יד
 ןיב ךיא ...טגָאמראפ ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא .טעליב רענשירגייוו א ןוא
 וצ ךיז טקירדעגוצ ,ךיז טּפוטשעג רעדייסעק ,ריא רעטניח ןענאטשעג
 םעד ןזַיװ טינ עליפא ךיז ןָאק יז .ןעמענ ןבעל סָאד ךיז טעוװ יז ...ריא
 ...טעליב רענשירגייװ א ןוא לבור טרעדנוה סקעז ...ןגיוא יד ראפ ןאמ

 ערעַײא ,ךַײא טעב ךיא ,סיוא טקידייל ,ישָארָאכ ןידָאּפסַאג ,ונ --
 .סענעשעק

 ךאז ןייק זיא ,ןענופעג| רעֶירפ רימ אב טָאה ווָאמערפעי סָאװ ,םעד וצ
 ,ןעמוקעגוצ טינ
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 טייקרעכיז ןופ ןוא שיט ןרעטניה ןופ סיורא זיא ענשטָאדָאלָאקָא רעד
 ,סענעשעק עניימ רעביא טנעה יד טימ ןָאטעג ריפ א לָאמאכָאנ ןגעוו

 ,לָאקָאטָארּפ א ןלעטשנעמאזוצ רימ ןלעוו טציא ןוא --
 ןופ סערדא ןוא עילימאפ ,ןעמָאנ םעד ןבירשראפ רע טָאה רעירפ

 ,טעוונאגעג ריא אב טָאה עמ עמוס א ראפ סָאװ ןוא ּוװ ,ןעוו ,עמאד רעד -
 ,רעהראפ ןַײמ וצ ןטָארטעגוצ רע זיא רעכאנ

 ֹא רע טָאה ,סערדא ןוא ןעמָאנ ןַיײמ ןבירשראפ טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ
 ;ןָאטעג גערפ

 ?גנוקיטפעשאב --
 ,טלקנעווקעג עגער א בָאה ךיא
 יו ןוא רעכיזמוא ןעגנולקעג טָאה רעפטנע ןיימ --- ...ייקאל א --

 ןיא טקוקעגנייא ךיז םאזקרעמפוא טָאה ענשטָאדָאלָאקַא רעד .טמעשראפ
 ,םענָאּפ ןַײמ

 טמיטשעג טינ ,טנַיש סע יוװ ,טָאה גנודיילק ןַײמ ןוא ןעזסיוא ןַײמ:
 .עיסעּפָארּפ ןיימ טימ

 א וטסיב ןעמעוו אב -- .טגערפעגרעביא רע טָאה -- ?ייקאל א --
 ,"וד; ףא רימ טימ ןדייר ןעמונעג ,לאפ ןדעי ףא ,רע טָאה --- ?ייקאל

 ,יקסלָאג טאקָאוװדא םאב --
 -ָאוודא ןטמיראב םעד אב ?ןיקסלָאג שטיווָאנימאינעוו ידאקרא אב --

 | ?יקסלָאג טאק
 ,יקסלָאג טאקָאװדא םאב ,ָאי --
 | ..ענדָאמ ...םה --
 ,טרָאּפסאּפ ןַײד רעהא רָאנ ביגו !אקדונ --

 ןטצעל ןזיב ןטשרע םענופ טרָאּפסאּפ םעד טרעטעלבעגכרוד טָאה רע |
 | /  .גנודלעמ ןופ עטאד יד ,ןעלּפמעטש יד טקוקעגכרוד ,לטעלב

 ,רָאלק טינ ָאד זיא סעּפע ךָאד .גנונעדרָא ןיא ץלא ,ךיז טכאד ,ָאי --
 ןלעוו ,סָאװ-סעּפע ןופ לאפ ןיא ,םייהא ןייג טנָאק ריא ,םאדאמ ,ונ --

 -ראפ לַײװרעד רימ ןלעװ ,ןאמרעגנוי ,ךיד ןוא .ןסיוו ןזָאל ךַײא רימ
 ,טַײקכעלנעזרעּפ ןַײד ןכאמ רָאלק ןלעװ רימ זיב ,ןטלאה
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 | ;טריטסעטָארּפ בָאה ךיא
 טנורג א ראפ סָאװ ףא ?ןטלאהראפ ךימ טעוו ריא ,טסייה סָאװ ---

 ,..טינ טכצר ןייק טָאה ריא ?ןטלאהראפ ךימ ריא טעוו
 ןַײד טינ זיא סָאד -- טכער ...זדנוא ראפ רעביא זָאל טכער ,ונ --

 ןַײד רָאלק טינ זיא זדנוא לַײװ ,ךיד ךיא לעװ ןטלאהראפ ןוא .,.ךאֹז
 טסניד ןיא ייקאל א עקאט וטסיב יצ ,ןרָאלקסיױא ןפראד רימ .טסָאנשטיל
 ,,טינ לביראפ ןייק בָאה ,יקסלָאג טאקָאװדא םאב

 ךיז טעוו שטיווָאנימאינעוו ידאקרא ,ינשטָאדָאלָאקַא ןידָאּפסָאג --
 ןייק ןָא טָאה ריא טָאװ ,םעד ףא רעטסײמצילָאּפ-רעבָא ןראפ ןגָאלקאב
 ןעמוקסיורא םעד ןופ ןענָאק סע .ןשטנעמ א םענַײז ןטלאהראפ טנורג םוש
 -עלאב ןַיימ וצ ןָאפעלעט ןיא ןָא טגנילק רעסעב .ןטיײקכעלמענעגנַאמוא
 ,םיא אב ןיב ךיא זא ,ןקיטעטשאב ךַײא רע טעוו ,סָאב

 ןטַײקכעלמענעגנַאמוא עכעלגעמ ןגעוו שינערעהוצנָא סָאד זא ,םענָאּפא
 ,זָאנ ןיא םענשטָאדָאלָאקַא םעד ןיײרא זיא םיא ראפ

 !ווָאמערפעי .ןעגנילקנָא ןלעוו רימ .ןָאט רימ ןענָאק סָאד ,ָאנדאל --
 ,עלַײװ א םיא טימ טרָאד טראוו ןוא רעמיצרעדָאפ ןיא ּפָא םיא ריפ

 -נובעלרעביא עטצעל יד ןוא טעברא עטגנערטשעגנָא גָאט רעגנאל א

 | .טּפעשעגסיױא ןצנאגניא ךימ ןבָאה ןעג

 טנאוו ןָא ּפָאק םעד טראּפשעגנָא ,רעמיצרעדָאפ ןיא ןסעזעג ןיב ךיא

 ןופ םיטש עטנאקאב יד טרעהרעד בָאה ךיא ןעוו ,טלמערדעג בלאה ןוא

 .יסאנאפא --- ייקאל ןסעמע םעד --- ייקאל סיקסלָאג

 -אדנופ טרינַאפעלעט טָאה עמ ,עידָארָאהאלב עשאוו ,ָאטשט קאט --

 טָאה עמ לַײװ ,ןעמוק לָאז ןיראב רעד ,סע טסייה ,קָאטסאשטוא ןופ ,ןענ

 טימ ייז .ָאטינ םייה רעד ןיא זיא ןיראב רעד .ייקאל רעזדנוא ןטלאהראפ

 ןעמוקעג ךיא ןיב ,רעטאעט ןיא ןרָאפעגקעווא ןענַיז עיניראב רעד

 ןרעזדנוא טָאה עמ טסייה סָאד ,ןטלאהראפ טינ ךימ טָאה עמ זא ,ןדלעמ
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 םָאקלופ ןיב ,סע טסייה ,ךיא ,ייקאל רעזדנוא .טריטסערא טינ ייקאל א
 ,יירפ

 ,טאדלָאס רענעזעװעג רעד טָאה םירוביד ערָאלק עקיזָאד יד טימ
 ,םענָאּפא ,יקסלָאג טאקָאוװדא םאב ייקאל רעטרירטשומעגסיוא-טוג א טציא
 .ןעיניא םעד ןגעוו םענשטָאדָאלָאקַא םעד טריטרָאּפאר
 -ָאנימאינעוו ידאקרא ינערעווָאּפ ינשזאיסירּפ םעד אב טניד ריא -- |
 טקעּפסער סיוא םענָאּפא ,רענשטָאדָאלָאקָא רעד טָאה --- ?יקסלָאג שטיוו
 ,"ריא, ףא םיא וצ ךיז טדנעוועג ,ןדראבנעקאב סיסאנאפא וצ

 רעירפ .ייקאל ןטסטלע ןא ראפ ייז אב ןעניד רימ !ָאנשטָאט קאט --
 -יוטסייד ,טכירעג-זיירק םענופ רעציזרָאפ םעד אב טנידעג רימ ןבָאה
 ןוא ,ָארָאפיקינ שטיװעַײלַאקינ ייגרעס ,קינטעוװָאס יקסטאטס ינלעט
 ,טרָא טוג א !יקסלָאג ינערעװָאּפ ינשזאיסירּפ םעד אב ,ייז אב -- טציא
 ,ןגָאלקאב וצ ךיז סָאװ ָאטינ ,ןדִיי ןענַײז יז שטָאכ

 -ָאלָאקָא רעד טָאה -- !טיג ריא טלאה ןעייקאל ןייק רעמ ןוא --
 ,ןיסאנאפא ןגָאלשעגרעביא רענשטָאד

 ,אקשימ קָאשטאטאיּפ ,ןטלאה רימ ?טינ ןטלאה רימ ,טסייה סָאװ =
 םיא ןבָאה רימ רָאנ ,ווָאלינאד אקשימ םיא ןעמ טפור ןפור ,טסייה'ס
 ,.לַײוו ,קָאשטאטאיּפ ןעמָאנַײב א ןבעגעג

 -עג טינ רענשטָאדָאלָאקַא רעד טָאה --- ,רָאנ טראוו ,רָאנ טראוו --
 ?וָאלינאד טציא זיא ווו --- .עיפארגָאיב סעקשימ ןקידנעראפ טזָאל

 רעמָאט .עשזָאכירּפ ןיא ןזָאלעגרעביא םיא בָאה ךיא ,ָאטש קאט --
 ...ןיילא בוטש א ןזָאל טינ ךָאד ןָאק עמ ,רעוו טגנילק

 ?עקשימ רעד טָא זיא טלא יו ןוא --
 ,רעמ טינ ,ןצפופ רָאי א .עקשישטלאמ א ,סָאסָאקָאלָאמ א רָאג ךָאנ --

 טימ ןיוש ךיז טעוועלאב רע ןוא ,ןצנָאװ ןופ טינ ןעמיס ןייק עליפא ךָאנ
 ...ןיראב רעד ...ךיוא ןסיגנַיירא טנַײּפ טינ ט'רע ...ךעלדיימ

 -ָאלָאקַא רעד זיא דלודעגמוא ןופ --- ,טינ ךיד גערפ ךיא !ייטש ---
 ביל טָאה עקשימ יצ ,טינ ךיד גערפ ךיא -- ,"וד , ףא רעבירא רענשטָאד
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 ,ןעייקאל ערעדנא ןייק ןענייז ריד ץוכא :רימ גָאז וד .טינ רעדָא ךעלדיימ
 ?זיוה ןיא ךַײא אב ָאטינ ,ןעקשימ ןופ ערעטלע

 א ךָאד רע זיא .רעכוק רעד ןדיײס .רעטסטלע רעד ןיב ךיא ,ןיינ ---
 ...ץעיגָאכושט

 ?רעכוק רעד זיא טלא יוװ ןוא ---
 רעטָאלג א .רעטלא ןייק רעייז טינ ךָאנ !םיא טסייוו לווייט רעד --

 ..ָאטיג רָאה עיורג ןייא ןייק .ינק א יו ,ּפָאק
 טלאה ,וטסגָאז ,ןעקלינאד ןוא ריד ץוכא ,ןעייקאל ןייק רעמ ןוא --

 ?טינ ריא
 רעבָא ,ןרעשאוו-סעפעג א ,ענשטינרָאג א ןףטלאה רימ ,עשז קאק --

 ..ןסע ייז סָאװ ,ןסע סָאד טרעװ טינ ...ןימ ןשרעבַײװ ןופ ץלא זיא סָאד
 ּפָאק םעד רימ טסקאהראפ וד ןוא ,ןעייקאל ןגעוו ךיד גערפ ךיא --

 !ךאז רעד וצ דייר .סעקיָאמָאדוס ןוא סענשטינרָאג טימ
 ,פיל רעטלָאגעג רעד טימ ןָאטעג ַײק א טָאה יסאנאפא
 רעמ ,ןעקשימ ןוא רימ ץוכא ,זיא ןימ ןשלבצנאמ ןופ ,ָאטשט קאט --

 | ,זדנוא אב ןאראפ טינ טפאשרעניד ןייק
 ןפא ךיוה טָאה -- !םענעטלאהראפ םעד ןַײרא ריפ !ווָאמערּפעי --

 ,רענשטָאדָאלָאקָא רעד ןליופאב לָאק
 ,טרָאװ א ןדיירוצסיוא ןזיוואב טָאה רענשטָאדָאלָאקָא רעד רעדייא ךָאנ

 ;ןפורעגסיוא טרעדנוווראפ יסאנאפא טָאה
 רעודנוא ןגעוו ךיוא ?ןיראב ,ָאד ריא טוט סָאװ !יקשויטא-אב --

 ןיוש בָאה ךיא ...ןטלאהראפ טינ ךימ ןעמ טָאה !ייקאל םענעטלאהראפ
 ,ןדלָאמעג עידָארָאהאלב רעייז

 קילב ןַײז טריפעגרעביא טָאה ,רעטפעלּפעג א ,רענשטָאדָאלָאקַא רעד
 | ,ןיסאנאפא ףא רימ ןופ ןוא רימ ףא ןיסאנאפא ןופ

 ,טגערפעג ךעלדנע רע טָאה --- ?םיא טסנעק וד --
 -עװ ידאקרא .ןיראב רעזדנוא ךָאד זיא'ס ?ןענעק טינ עשז יװ ---

 ..עיראילעצנאק ןיא ודנוא אב טעברא -- ףליהעג א סעשטיווָאנימאינ
 ...רעקנִיַײנ א
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 טאקָאװדא םאב טניד רע זא ,ךָאד טגָאז רע ?ףליהעג א ראפ סָאװ --
 ?ייקאל א ראפ יקסלָאג

 -ליבעג ןענַײז ייז ?ןעמ ןָאק יו טעִידָארָאהאלב עשאוו ,יװ ָאטשט --
 קאק !ייקאל א ..דוס ןיא ןעייג ייז ,ןריּפאּפ ןביירש ייז ...עטעד
 ..?ָאנשזָאמ

 ןיב ךיא זא ףיוש טסייוו שטיווָאנימאינעוו ידאקרא ,יסאנאפא --
 ,ייקאל םעד טגערפעג ךיא בָאה --- ?ָאד

 ןענייז עיניראב רעד טימ ייז .טינ ןסייוו יז ,ןיראב ,טעינ קאקינ --
 טָאה עמ זא ,קַָאטסאשטוא ןופ ןעגנולקעגנַא טָאה עמ ןעוו .רעטאעט ןיא
 טינ ךימ טָאה עמ זא ,ןגָאז ןעמוקעג ךיא ןיב ,ייקאל רעזדנוא ןטלאהראפ
 -ראפ טינ ןעמ טָאה ערעזדנוא ןעייקאל ןייק זא ,טסייה סָאד ,ןטלאהראפ
 ,ןטלאה

 -אעט ןופ ןרעקמוא ךיז טעװ שטיווָאנימאינעוו ידאקרא רָאנ יו ---
 םעד ןעגנילקנָא שטָאכ רעדָא רעהא ןעמוק לָאז רע ,םיא טעב ,רעט
 ,קָאטסאשטוא רעקנעטערס םענופ וואטסירּפ

 !טונימ יד ,שטיווָאמיפעי דיוואד ,סויאשולס ---
 טפעלּפעג רעמ ןוא רעמ ץלא זיא רענשטָאדָאלָאקָא רעד

 ,ןרָאװעג
 "אל א; טגָאז רענייא !רעטנַאלּפ א ראפ סָאװ טסייוו לווייט רעד --

 יג ,"ינערעווָאּפ ינשזאיסירּפ םענופ ףליהעג א; -- רעטייווצ רעד ,"ייק
 ,גנונעדרָא ןיא טינ ָאד זיא סעּפע !רעדנאנאפ ָאד ךיז ביילק

 ןייג טסנָאק וד --- ,ןיסאנאפא וצ ןָאטעג רעק א ךיז רע טָאה -- ,ונ --
 ךיא זא ,םיא גָאז ,רעטאעט ןופ ןעמוק טעװ ןיראב רעד ןעוו ןוא .םייהא
 רָאלק יידעק ,רעהא עלעטונימ ןייא ףא ךיז ןַײז ךעירטאמ ןטעבעג בָאה
 .ייקאל ןַײז ראפ ןָא ךיז טיג סָאװ ,םענייא ןופ טַײקכעלנעזרעּפ יד ןכאמ וצ
 ,,וּפָא םיא ריפ !ווָאמערּפעי

 ?רעמיצרעדָאפ ןיא ---
 ,רעמאק ןיא .טכאנ רעביא ָאד ןביילבראפ רעשפע טעװ רע ,ןיינ ---

 ...ךעלנייוועג יו
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 ייֹוװַצ יד ןבָאה ,ריט יד ןסָאלשראפ רימ רעטניה טָאה וװָאמערפעי ןעוו
 ,רעמאק ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלגנַיי טאמיק ,ךעלמירעכָאב עגנוי
 יז רעטנוא ןופ קידנעמענסיורא ,ןוא קילב ןקירעגיינ א רימ ףא ןפרָאװעג
 רעמאק ןיא גנאגניירא ןַײמ עכלעוו ,ליּפש יד טצעזעגרָאפ ,ןטרָאק ןסעזעג
 ,ןסירעגרעביא עלַײװ א ףא ,טנייש סע יוװ ,טָאה

 ּפירקס א טימ ריט יד טָאה רעטפָא ץלא ,טנוװָא ןיא רעטעּפש סָאװ
 -עג ןסיוטשעגניירא ןענייז ןעניושראפ עַײנ רעמ ץלא ןוא טנפעעג ךיז
 ,רעמאק ןיא ןרָאװ

 טרעדַײלשעגנַײרא ןבָאה סעיָאװָאדָארָאג טייקדימ ןופ טעטציירעצ
 יד .ןסאג יד ףא ןביוהעגפוא ןבָאה ייז עכלעוו ,סעשאפענ ערעקיש-טיוט
 -ינייא ,ןלאפעגרעדיגא ןענַײז ייז יוװ ,יוזא ןגיל ןבילבעג ןענייז םירוקיש
 ערעדנא ,ףָאלש ןופ טפאכעגפוא טינ עליפא ךיז עסיימסייב ןבָאה עק
 קירוצ ןבעגעגּפָא ןבָאה עטירד יד ,גנוצ רעד טימ טרעטנַאלּפעג ןבָאה
 ליד רעד .גָאט ןצנאג ןראפ ןעקנורטעג ןוא ןסעגעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא
 טרעטשעג טינ ייז טָאה סָאד רָאנ ,טעידוקסאּפראפ ןעוועג זיא ייז םורא
 / .ףָאלש ןרעקיש ,ןרעווש א טימ ןפָאלשוצנַײא

 "ראּפ עקיטכעדראפ ,ךעלמיווָאנאג-ענעשעק עניילק טכארבעג טָאה עמ
 -זייה עכעליירפ ןיא ןוא סאג רעד ףא ןעמונראפ טָאה עמ סָאװ ,ןעניוש
 ,ןטרָאּפסאּפ ןָא ןעניושראּפ ,סעקאיסָאב יילרעלא ,ךעל

 רעד ןיא ךיז אב יװ ,טליפעג ָאד ךיז טָאה ייז ןופ לייט רעטסערג רעד
 -נאנאפ ייז טעװ עמ ןעוו ,גָאט ןקידנגרַאמ ןפא טראוועג קיור ןוא םייה
 טעוו'ס רע ,קָאטסאשטוא ןיא ָאד ןבַײלב טעוו'ס רעוו :ןריטרָאסרעד
 -ּפַא טעװ עמ ןעמעוו ,סקַאטסאשטוא ערעדנא ןיא ןרעװו טקישעגרעביא
 טקישעגּפָא טעוו'ס רע ,גָארטסָא ןיא ןעמעוו ןוא *?עיָאנקסיס;, ןיא ןקיש
 סיורא טעוו'ס רעװ ןוא ,ןבירשעגוצ ןענַײז ייז ּוװ ,ןיהא ּפאטע ןטימ ןרעוו
 -לעוו ,עטנאקאב עטלא ןופ ןשינעגעגאב ןעמוקעגרָאפ ָאד ןענַייז סע .יירפ
 טינ ,םענעגיא רעייז ףא ןסעומש עקיטפאהבעל טריפראפ ןבָאה עכ
 טּפאלקעג ןבָאה ערעדנא ;ןָאגראשז "םענטאלב ,, רימ ראפ ןכעלדנעטשראפ
 ,רעמאק רעקיַײברעד רעד ןיא טציז סע רעוו ,ןייגרעד וצ טנאוו ןיא

233 



 עמ ןעוו רָאנ .טקוקעגמוא טינ ךיז רימ ףא רענייק טָאה עליכטאכעל
 טָאה רעמאק ןיא ץלא ןוא ןעניושראּפ עַײנ ןעגנערב וצ טרעהעגפוא טָאה
 רימ ןיא טגעקרעד ךַײלג םעליוא רעד טָאה ,טרָא ןפא טלעטשעגנַײא ךיז
 ,ןדמערפ א

 םארש ןסַײװ א טימ גנוי א טָאה -- !לגיופ א ראפ סָאד זיא סָאוװ -- = |
 -רעסעמ א ןופ רעכייז א --- םענָאּפ ןטיור ןופ טיירב רעצנאג רעד רעביא
 .ןָאטעג גערפ א ,ךיז קידנדנעו טינ רעדנוזאב םענייק וצ -- ,טינש

 ,טנעדוטס א רעדָא רעיירפ א --
 .רעהא ךיז טקאּפעגניירא םאטסאנימ דיומ א ֿבילוצ ---
 א ןיא ןסעגראפ סעּפע רע טָאה יצ ,ןעזכָאנ ךיז טווּורּפעג רעדָא --

 .ענעשעק רעדמערפ
 !רעיירפ א עמאטסימ ,סיוא טינ טעז --
 .ןעועג טינ ייברעד טלָאװ ךיא יוװ ,רימ ןגעו טדערעג טָאה עמ
 זיא קאב ןפא םארש ןסַײװ ןטימ ןיושראּפ רעקידמענעּפטיור רעד

 א ןוא סענעשעק ןזיוה יד ןיא טנעה יד טקוראפ ,רימ וצ ןעגנאגעגוצ
 ;ןָאטעג גערפ
 ?סָאװ יצ ,טנעדוטס א ,יטסאקשטָא ,ייה ---|

 ,טנעדוטס ןייק טינ ,ןייג ---
 ?טרָאּפסאּפ א ןָא --
 .ןזָאלסיױרא דלאב ךימ טעװ עמ ,שינעדנעטשראפסימ א ,ןיינ --
 .ןענאטשראפ .סעװָא ערעזדנוא ןופ דניז יד ראפ .,!א-א ---
 .יירעשזריה עכעליירפ א ןפורעגסיורא טָאה סָאד
 -עמאילראפ טימ ןוא זָאנ רענעלָאװשעג א טימ ןיושראּפ ןטייווצ א

 ,םענָאּפ ןזָאלבעגפוא ןַײז ףא ךעלעטלעּפש ייווצ יוװ ,ןגיוא עלָאמש עטעוו
 ,לקער ןַײמ ןרָאװעג ןלעפעג זיא

 ןַײמ ןופ עלָאּפ יד קידנּפאט ,רע טָאה -- ,קאשזניּפ רעטוג א --

 .ךעלגנע רימ זיא רענַײמ ,ןטַײב ךיז רימָאל ,םוק -- .טצאשעגּפָא ,לקער

 ,סָאמ רעד וצ טארוקא ןַײז רע טעו ריד
 יד ןיא ןטעטאלראפ א ךיז ןופ ןעִיצּפָארא ןעמונעג ךַײלג טָאה רע
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 *כרוד ,םענָאּפא ,קידנבָאה עיידעב ,לקער םענעצלָאמשראפ סנגיובנלע
 .טיג רעדָא ליוו ךיא יצ ,טַײב םעד ןריפוצ

 ווָאמערּפעי ןוא ריט יד ןרָאװעג ןסָאלשעגּפוא זיא טונימ רעד ןיא רָאנ
 :ןָאטעג ףור א טָאה

 ..!סיורא טייג ,טאקָאװדא םאב סָאװ ,ןידָאּפסָאג ,ריא --
 ,שטיווָאנימאינעוו ידאקרא ןסעזעג זיא עיראילעצנאק ןיא
 ךיז טָאה רימ יװ ,רע טָאה -- ףלאפעגניירא טַײז ריא ןיהּוװ טָא --

 ,טוג ,וג -- .טנגעגאב ךימ ,טַײקידרעּפָאה רעטכאמעג טימ ,טכאדעג
 -זיא ןַײמ זדנוא ףא טראוו גנאגסיורא םאב .םייהא ןרָאפ ןרימ ,טמוק
 | .קישטזָאװ

 ךיז טָאה ,קידעָאנכאה קיטַײצכַײלג ןוא ןדירפוצ ,ינשטָאדָאלָאקָא רעד
 ,טקידלושטנא

 ףא טריסאּפ ץלא ,שטיווָאנימאינעוו ידאקרא ,ןָאט ןעמ לָאז סָאװ --
 טָאידיא רעד .טפערט סע .סעָאט א ,שינעדנעטשראפסימ א ,טלעוו רעד
 ריא .ןָאט וצ בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,ןעזעג ךַײלג בָאה ךיא ...ווָאמערּפעי
 סע ,ןאמרעגנוי ,ךיוא ריא ןוא ...ןקידלושטנא ןזומ ןיוש זדנוא טעוװ
 ...טפערט

 -ראפ טָאה רע רָאנ יו ,ןָאטעג גָאז א יקסלָאג טָאה --- !סענאוולָאב ---
 ,ךיז רעטניה ריט יד טכאמ

 .ןגיוושעג בָאה ךיא
 זדנוא אב טנַײה טעװ ריא ,קישטזָאװזיא ןפא ךיז טצעז ,ונ --

 ,טכאנאב רעגייזא ייווצ ןּפעלש ךיז ריא טעװ ןיהּוװ .ןקיטכענרעביא
 -עגפוא טינ שטיווָאנימאינעוו ידאקרא טָאה םייהא געוו ןצנאג םעד

 -ּפמעט רעד ןגעוו ,"גנונעדרָא רעשִיײצילָאּפ , רעד ןגעוו ןדייר וצ טרעה
 -ייב טימ טדערעג ,יײצילָאּפ רעד ןופ סערייקפעה ןוא טַײקייײּפמוא ,טַײק
 ,ןקיטַײרּפ, ענַײז ןופ םענייא ףא יו ,ןייש ןוא עריטאס רעקיס

 ,ןפורעגנָא טינ טרָאװ ןייק טימ ךיז בָאה ךיא
 -אוו טימ ליומ לופ א ןעמונעגנָא טלָאװ ריא יוװ ,ריא טציז סָאװ --

 -- .ןָאטעג גערפ א ,קילב ןקיטַײז א רימ ףא קידנפראוו ,רע טָאה --- ?רעס

4239 



 ךייא פא טאהעג קָאטסאשטוא ןיא ָאש עכעלטע יד ןבָאה עשז ןיוש טינ
 ?גנוקריוו עקראטש אזא

 .ןרעפטנע טזומעג ךיא בָאה עגארפ רעטקעריד רעד ףא
 -עסיפט ןיא ָאש רָאּפ יד ןגעוו טינ ,שטיווָאנימאינעוו ידאקרא ,ןיינ --

 זא ,םעד ןגעו רעלק ךיא .טַײקינײלק א זיא סָאד .ךיא רעלק רעמאק
 .עװקסָאמ ןזָאלראפ וצ טַײצ רימ ראפ זיא'ס

 ?ןָארטאּפ םעד טימ יצ טעברא רעד טימ ןדירפוצ טינ ?סָאװראפ ---
 ןַײמ טימ ןוא ןדירפוצ רעיײז ךיא ןיב טעברא רעד טימ ,ןיינ --

 טינ ייקאל ןייק רעמ ןָאק ךיא ,טינ ליוו ךיא רָאנ .רעמ ךָאנ --- ףעש |
 | ,ןביײלבראפ

 ,טעטילאמרָאפ עטסוּפ א יװ רעמ טינ ךָאד זיא סָאד !ןטַיײקשיראנ --
 יז ןלָאז ,דעװָאקמוא ןא ראפ סָאװ ,טַײקינײלק א .ריּפאּפ ןפא ייקאל א
 !ריא טינ -- ןצעזעג עשיראבראב עכלעזא ןפאש עכלעוו ,יד ,ןעמעש ךיז

 ייקאל ןייק ריּפאּפ ןפא עליפא ןָאק ךיא זא ,טליפעג בָאה ךיא רעבָא
 | ,ןבַײלב טינ רעמ

 "רעד ליפוצ .טינ רעמ ןָאק ךיא ,שטיווָאנימאינעוו ידאקרא ,ןיינ --
 ,גנוקירעדינ

 רעמ ןוא טקרעמאב רע טָאה -- ,ןאמרעגנוי ,טייטשראפ ריא יו --
 ,טדערעג טינ םעד ןגעוו

 ייג ךיא סָאװ ,טרעהרעד טָאה רע ןעוו ,ןיטיוועל דניקרעטסעווש ןַײמ

 - ,םילייק יד ןופ סיורא ןצנאגניא זיא ,ןָאט

 ןייגקעווא טסעוו ,טסייה סָאװ .ּפָארא ןעניז ןופ טסיב ,שרעדנא טינ --

 -ייוש א ןַײז רעטַײװ ?עװקסָאמ ןיא ןעניווװ וטסעוו ּוװ ןוא ?ןיקסלָאג ןופ

 -רָאװד ןדעי ןופ ,ראצייווש ןדעי ןופ קיגנעהּפָא ,רענאטרעטנוא רעשיראצ

 רענשזריק ןרעקיש םאב רעדָא ,עשטשָאר עניראמ ןיא ךיז ןרעגלאוו ?קינ

 ?עיָאקסוועייסקעלא ןיא
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 ?עװקסָאמ ןיא ןעניוװ עקפאד זומ ךיא זא ,ןבירשעג סע טייטש ּוװ --

 ,סיורג זיא דנאלסור
 ,ריד ראפ טינ רעבָא ,סיורג יז זיא סיורג ---

 ,ןביילב טינ ייקאל ןייק רעמ לע ךיא .ןדייר וצ סָאװ ָאטינ ---

 טמענ דַיי א זא ןוא --- ,דלודעג ןופ סיוױא ןיטיוועל זיא -- ,עטיוש --

 א עקאט רע טרעװ ,לטעצ-ףיוט א רָאטסאּפ ןשינארעטויל א אב סיורא

 ,ביוט א יװ ,קידלושמוא ןוא ןייר ,לדיימ שידִיי א ןעוו יצ ?רענארעטויל
 ןעמוקאב וצ יידעק ,עקטוטיטסָארּפ א ןופ טעליב ןלעג א סיורא טמענ

 ןסרוק-ןעיורפ ערעכעה יד וצ ןגָאלשרעד ךיז ןוא ָאװטסלעטישזָאווארּפ

 -ןסאג א טימרעד עקאט יז טרעוו ,גרוברעטעּפ ןיא רעדָא עװקסָאמ ןיא

 -ָאוארּפ בילוצ ןטעטילאמרָאפ יו ,רעמ טינ ץלא ךָאד ןענַײז סָאד ?דיומ
 -ראפ ?סניוזא טרעהעג ןיוש ריא;ט !גנודליב בילוצ רעדָא ָאװטסלעטישז

 ,זיא סָאװ !ןיקסלָאג עמאס אב ,עלעטש אזא ןפראווקעווא ,עװקסָאמ ןזָאל

 -ילעטניא !ריּפאּפ ןפא עליפא ייקאל ךיז ןפור וצ ןָא טינ םיא טייטש סע

 !ןטנעמיטנעס עשיטנעג

 ,ןפלַאהעג טינ ןבָאה ןטנעמוגרא עלא יד

 "על רימ זיא --- ,ריּפאּפ ןפא זיולב שטָאכ --- ,"ייקאל; ןעמָאנ רעד

 ךיז געלפ ךיא ןעוו ,לָאמ סעדעי .רעדיוורעד קראטש ןעוועג עליכטאכ

 -ראּפ א -- ,יסאנאפא ייקאל ןסעמע םעד --- ייקאל סיקסלָאג ףא ןסױטשנָא
 -רעבייא רעטלָאגעגסױא ןא טימ ,ןעזסיוא ןטנאזָאּפמיא ןא רעייז ןופ ןיוש

 -טָאק עטשטעלּפעגוצ ייווצ יו ,ןדראבנקאב רָאּפ א טימ ןוא פיל רעטש

 א ךיוא ןיב ךיא; זא ,ןענָאמרעד ךיז ךיא געלפ --- ,ןקאב עדייב ףא ןטעל

 -סערא ןא יו ,"ייקאל, םעד טליפעג טַײצ עצנאג יד בָאה ךיא .?ייקאל
 "עג ןיוש ךיא בָאה רעירפ לָאמ ןייא טינ ןוא ,ןקור ןפא עטאל עקסטנאט

 ,ייקאל א ןופ עיירוויל ענעריּפאּפ יד ךיז ןופ ןפראווּפָארא ןגעוו טכארט

 "סעלעיד; ןעיינרעטנוא ,ןויּפאּפ ןביירשרעביא ןיא סעלכאט ןסיורג ןייק

 ,ןעזעג טינ ךיוא ךיז ראפ ךיא בָאה םיקָאסיא עשיראילעצנאק עכעלנע ןוא

 -קניוו עקיצומש ןיא ךיז ןרעגלאוו סָאד רָאנ ,טינ סיוועג טפנוקוצ ןייק ןוא

 "רענאטרעטנוא ןשיראצייוש, א ןופ ןבעל עשידרערעטנוא סָאד ,ןעל
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 ,ןסילשאב טנָאקעג טינ ץלא בָאה ךיא זא ,טרעטאמעגסיוא יוזא ךימ טָאה
 א ןופ עגאל יד :רעמ דִיי סלא ןוא שטנעמ סלא ךימ טקירעדינרעד סָאװ
 -אל םענעריּפאּפ א ןופ ןעמָאנ רעד רעדָא ,"רענאטרעטנוא ןשיראצייווש;,
 ,יקסלָאג טאקָאװדא ןלארעביל ןכעלפעה רעייז םאב טסניד ןיא ייק

 -רע סָאד טינ :עגארפ יד ןדיישטנא טָאה קָאטסאשטוא ןיא טכאנ יד
 -אטרעטנוא ןיא ןביילבראפ טינ רעמ ליוװ ךיא .עטצעל סָאד טינ ,עטש
 א ןַײז געמ --- ייקאל ןייק ןביילבראפ טינ ליוװ ןוא ןעייכימ אב טפאשנענ
 ,יקסלָאג טאקָאװדא ןלארעביל םאב רענעריּפאּפ

 !עקירעמא ןייק

 א ןיא ץעגרע טריויעג גנאל ןיוש טָאה עקירעמא ןגעוו קנאדעג רעד
 -ניילק ןופ ךיא בָאה טָאטשמיײה ןַײמ ןיא ךָאנ .ןריחעג עניימ ןופ לכלעצ
 .עקירעמא ןגעוו ןדייר טרעהעג ןָא זַײװ

 לָאצ רעייז סָאװ ,סעכַאלעמלאב עקירעמא ןייק ןרָאפעג ןענייז סע
 ערעווש ןרָאפעג ןענַײז סע ,טפראדעג טָאה טָאטש יװ ,רעמ ןעוועג זיא
 ןבָאה סָאװ ,רעטעבראיגָאט ,רעגערט ,סעלָאגעלאב -- סעקינשאּפערָאה
 ןענַײז סע ;טנעה ערעייז ןופ טפארק יד ןעגנערבוצסיוא ּוװ טאהעג טינ
 -לעראפ ןוא עגנוי ,סעקטסידָאמ ,סנרעקירטשנקָאז ,סעקרעטיינ ןרָאפעג
 ,עביל ןוא ןבעל ןופ טמיורטעג ןבָאה עכלעוו ,ןאדאנ ןָא ךעלדיימ עטרעט
 -עדייא, -- לָאצ רערענעלק א ןיא --- ןרָאפעג ןענַײז סע ;ןטרעשאב א ןופ
 ןוא עטריטָארקנאב ,רעלדנעה-קראמ עניילק ,םיניויווע עליטש ,"ןדִיי על
 ןיא ענעקנוזראפ ,רעמיטנגייא-רעזייה ,םירכָאס עטריטָארקנאב-בלאה
 טימ עטשטנעבעג ,סעטאט ,סעקינרעכָאװ ןוא סעקינטנעצַארּפ אב סעוויוכ
 ןופ ,טַײקיזָאלסטעברא ןופ ןפָאלעג זיא עמ .רעטכעט ענעסקאוועגרעביא
 ןיא ךיז ןעוועטאר וצ טּפָאהעג טָאה עמ .ןעמָארנָאּפ ןופ ,טַײקיזָאלטכער
 | ."ענידעמ רענעדלָאג, רעד

 -ראפ טינ עקירעמא ןיא ןיוש טעװ ,ןטעברא רָאנ ליו סע רעוו --
 | ,טביילגעג ןעמ טָאה -- ,ןרעוו ןלאפ
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 יד ןעזעג "ןשטנעמ עלעדייא, ןבָאה -- ,ץלא טסאּפ עקירעמא ןיא --
 .עקירעמא ןופ עלַימ עסיורג

 טשרעביל "שטנעמ רעלעדייא , ןא טעװ ,טָאטש רענעגייא רעד ןיא ,ָאד
 רעבָא .טעברא רעטסָארּפ א טימ "ךיז ןקירעדינרעד , רעדייא ,ןרעגנוה
 ..."ץלא טסאּפ עקירעמא ןיא,

 -טסוּפ ןייגוצמוא ןרָאװעג סעמינ זיא'ס עכלעוו ,רעדניק עשיטאבעלאב
 ןעניד, ןייג וצ טאהעג טינ קעשייכ ןייק ןבָאה סָאװ ,םידעכָאב ,סאפ"ןוא
 ןיא ןעקניזראפ קיביײיא ףא טלָאװעג טינ ןבָאה סָאװ רעדָא *ןעַײלַאקינ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנעגילעטניא עבלאה ,סעטאט ערעייז יו ,ךעלמערק
 ךעלדיימ ,טַײהַײרפ ןגעו ןעקנאדעג עכעלטיידמוא טימ ןגָארטעגמורא
 טכוזעג ןבָאה עלא -- ,ןציזראפ וצ טאהעג עריומ ןבָאה סָאװ ,ןאדאנ ןָא
 !עקירעמא --- געווסיוא ןייא

 ריא ףא -- טָאטש רעד ףא לּפמעטש ריא טגיילעג טָאה עקירעמא
 .ןדייר טרא ריא ףא ,קיסקעל ריא ףא עליפא ,קיכיסּפ ריא ףא ,קימָאנָאקע
 ןוא ?סרעדרָא-ינָאמ, ,"סרעטעל; ףא גנוטראוורעד ןיא טבעלעג טָאה עמ
 ,עקירעמא ןופ *סרעשטקיּפ,

 ,"סרעטעל, ,שערייפעב רָאנ ,סָאטָאפ ןוא ןעגנוזַײװנַא-טלעג ,ווירב טינ
 ערעייז ןיא ןבירשעג ןבָאה'ס יװ ,"סרעשטקיּפ, ןוא ?סרעדרָא-ינאמ,
 ,טקירעמא ןופ רעטכעט ןוא ןיז ,ןענאמ יד ווירב

 ןוא סָאב ,טואקָאל ןוא קיירטס ,קעלס ןוא יזיב ,ירָאטקעפ ןוא ּפאש
 -רעוו עטנאקאב טוג ןעוועג םוכט ןופ ךעלטעטש יד ןיא ןענייז ?ןאמרָאפ
 | .רעט

 ספטכאש יד ןיא ,עיפלעדאליפ ןוא קרָאי-וינ ןופ סּפאש-ץיווש יד ןיא
 ןעיירעסיג-לָאטש יד ןיא ,טיָארטעד ןופ ןדָאװאז יד ףא ,עינאווליסנעּפ ןופ
 ןופ סעיצאטנאלּפ יד ףא ,ןיסנָאקסיװ ןופ סעמרעפ יד ףא ,גרובסטיּפ ןופ
 רעטנזיוט רעקילדנעצ טעװערָאהעג רעטיב ןוא רעווש ןבָאה עינרַאפילאק

 ןוא קַײױטש ,טַײקיזָאלסטעברא ןוא טַײקנעמונראפ ,קירבאפ ןוא טאטשראוו 1 :

 ,רעטסַײמ ןוא סָאבעלאב ,טואקָאל
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 ראפ ןענופעג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןקאילָאּפ ןוא רעניארקוא ,ןסורסַײװ ,ןדִיי
 ,דנאלמייה ןשיראצ םענופ ןוז רעד רעטנוא טרָא ןייק ךיז

 ןַײמ טָאה ,טָאטשמיײה ןַײמ ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,רעירפ ךָאנ
 לייוו ,עקירעמא ןייק ןרָאפעגקעװא זיא סָאװ ,רעד טָא ,רעדורב רערעטלע
 ךיא ,ןבַײרש ןייא ןיא ןטלאהעג ,"רעסייק םעד טאהעג טנַײּפ, טָאה רע
 -וק ןוא ןטאטסעטא יד טימ ןעמָאלּפיד יד ּפָאק ןופ ןגָאלשסיורא ךיז לָאז
 | | .עקירעמא ןייק ןעמ

 ,עסיפט וצ רעדָא עמראזאק טַײלַאקינ ןיא עשאק טימ שטשרָאב וצ,
 סָאד -- ,טייהיירפ ןגעוו טרָאװ א ןגָאז ןטסולגראפ ךיז טעוװ ריד ביוא
 -- ,דנאלסור ןשיראצ ןיא ןגָאלשרעד ךיז טסנָאק וד סָאװ וצ ,ץלא זיא
 ,ןדיינאג ןייק טינ ךיוא זיא "ענידעמ ענעדלָאג, יד -- .ןבירשעג רע טָאה
 רעווש ףראד עמ :םייה רעד ןיא זדנוא אב רָאפ סע ךיז ןלעטש עקינייא יו
 וטספראד ,סנטסקינייוו ,ָאד רָאנ .ןבעל א ןכאמ וצ ףא ןטעברא רעטיב ןוא
 טינ גָארטסָא ןיא ךיד טעװ רענייק ןוא ןעמָארגָאּפ ראפ ןבָאה עריומ טינ
 ןיא טנעדיזערּפ םעד טסָאה וד זא ,ןגָאז טסעװ וד ביוא ,ןצעזניירא
 .."לברא

 ,ווירב יד ןופ טרעטיצעג סיפ ןוא טנעה ןבָאה ןטאט םאב
 ענַיז טימ ןעגנערב רעַײפ ןפא ןעמעלא זדנוא טעװ גנוי רעד --

 ןוא עקירעמא ןיא טציז !ךיז רע טָאה ןבירשעצ ךיז ט'רע .ךעלווירב
 -נקָאלפ רעד ,ענעשעק ןיא גַײּפ א רעסייק םעד טזייוװאב
 ...רעסיש

 זיא ,"לברא ןיא עפוג טנעדיזערּפ םעד, ןטרָאד טָאה עמ סָאװ ,סָאד
 ןייק רעירפ ךיא בָאה עקירעמא ןייק ןרָאפ רָאנ ,ןלעפעג עקפאד רימ
 סָאװ ,יד טָא ,ןעכטערג זא ,טרעהעג בָאה ךיא .טאהעג טינ קעשייכ ןסיורג
 ןטרָאד טָאה ,ץראה גנוי ןַײמ ןכָארבעצ ןוא ןעגנאפעג עטשרע יד טָאה
 ןַײז טימ ןָאטסניױװ קעשזד דניקרעטסעוש ריא ראפ טאהעג ענעסאכ
 ?עקירעמא ןיא ןָאט וצ ךיא בָאה עשז סָאװ ָאט ."רָאטס רעשטינריופ;
 ,ץראה ןַײמ ןיא טכאמעג טָאה ןעכטערג סָאװ ,דנּוװ יד ןעוו ,טציא רעכָא
 טרעװ יז זא ,ןעמיס א -- ,טצראמשעג לסיב א זיולב זַײװנטַיײצ טָאה
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 רעטסערג רעד ןיא ,ָאד בָאה ךיא סָאװ וצ ,ץלא ןעוו ןוא --- ,טלייהראפ
 זיא ,טכיירגרעד ,עירעּפמיא רעשיסור רעד ןופ טָאטש רעטסכַײר ןוא
 יו געווסיוא רעדנא ןייק ךיא בָאה טציא -- ,"ייקאל, ןעמָאנ רעד ןעוועג
 ,ןעזעג טינ ךיז ראפ עקירעמא

 טלעג ןייק בָאה ןיילא ךיא ?עקירעמא ןייק ןעמ טמוק יוזאיוו רעבָא
 טנָאקעג טינ ןטסָאק-עזַײר ףא רימ טָאה רעדורב רעד ןוא ,טאהעג טינ
 ףא גונעג טלעג ןקיש ריד לעוװ ןוא ךעיוק א ןָאטנָא ךיז לע ךיא, .ןקיש
 ,ןטעברא טַײצ לקיטש א וטסעװ ןָאדנָאל ןיא .ןָאדנָאל זיב ןרָאפרעד וצ
 רע טָאה -- ,"עקירעמא ןייק ןטסָאק-עזַײר ףא ןרָאּפשּפָא טסעוו וד זיב
 ,ןבירשעג

 ,ןבילבעג סע זיא יוזא ןוא
 -עלמ, סצירגרעבוה ןיא ןטרָאד .זדָאל ןייק ןרָאפעג קירוצ ןיב ךיא

 ךיז ןסענָא טאז טנַאקעג ןשָארג קיצנאווצ ראפ טָאה עמ ּוװ ,"עינראשט
 -אב ךיז ךיא בָאה ,קינּפורק םענרעבָאה טימ ןוא רעטוּפ ןוא טיורב טימ
 ףיז "רעקיצפופ ןייא ראפ, טָאה סָאװ ,"ןשטנעמ ןלעיאר, א טימ טנאק
 ,קאּפ ןוא קאה טימ "דנאלעגנע, ןייק , ךייא ןלעטשוצ ןעמונעגרעטנוא
 ,"טנוזעג ןוא שירפ

 -ערג רעד וצ טריפעג "?שטנעמ לעיאר/ סָאד טָאה רימ טימ ןעמאזוצ = |
 -לרּפ"ווערע ,םירעכָאב :"ןעניושראפ עפיירט ,, טרָאּפסנארט ןצנאג א ץענ
 ןוא רעבַײװ ,ןסורסַײװ ,ןקאילַאּפ ,ןדִיי ,ןטאדלַאס ענעּפָאלטנא ,סעקינוויז
 טַײז רענעי ףא סעטאט ןוא ןענאמ ערעייז וצ ןרָאפעג ןענַײז סָאװ ,רעדניק
 ,ןטעליב-ןאב ןָא ןוא רעסעּפ עשידנעלסיוא ןָא עלא --- םאי

 ראפ ןכאמ סע ןָאק ךאי זא ,ןטעליב ראפ ןלוצ ךאי לָאז יימעל --
 "רעד ??לשטנעמ לעיאר, סָאד טָאה -- ?רָאטקודנָאק ןטימ טלעג בלאה
 ,טרעלק

 "ערג יד טעוװנאגעג, רימ ןבָאה טכאנ רעקידרעטניוו רעדלימ א ןיא
 | ."ץענ

 רעבייװ ןבָאה -- !םעלָאשעב רעבירא זדנוא גנערב ,וינעטָאג ,יוא --
 ,רעלצראווש-ץענערג םעד ףליה וצ טָאג ןפורעג עקיטשיב
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 ראפ טָאג ןיא טקיטיינעג טינ ךיז טָאה "?לשטנעמ לעיאר,, סָאד רעבָא
 ,ןטפעשעג עפיירט ענַײז וצ ףעטוש א

 זדנא רע טָאה -- ,עלאימש טײג .טשינ ערױומ אק טָאה --
 שזאינלאז ןזיב קינלעשטאנ םעניפ .טנרווואב ץלא זיא'ס .--- ,טקיוראב
 ,ןארא דוב ןיא ךעז וצ יו ,עלאימש ,קנע ךאי גוז ,טייג .ץענערג רעד אב

 רעד טעװ טָאג טי מ זא ,טנכערעג ,םענָאּפא ,ןבָאװ רעבָא רעבַײװ יד
 -יטש םיא ןפור וצ טרעהעגפוא טינ ןבָאה ןוא ,רערעכיז ךרודא קעסייא
 ,ףליה וצ טייהרעקניל

 לעיאר/ סָאד טָאה --- ,ןרעגארג וצ גינעג ןאז זול ,רעבאוו ,טאש --
 1 ,טרעזייבעג ךיז רעדייסעק ?9שטנעמ

 -יפט עליטש ערעייז טקידנעראפ ןבָאה רעבייוו יד רעדייא ךָאנ ןוא
 :טגָאזעגנָא זדנוא *לשטנעמ לעיאר, סָאד טָאה ,טָאג וצ סעל

 טאז רערעדנא רעד ףא ןיוש רימ ןענאז זדניא !ןדִיי ,ווָאטלזאמ ---
 -,,טסילג ץראה רעקנע לפיוו ןרעגארג ץטע טנָאק טציא ,ץינערג

 ןופ ץענערג יד -- ןצענערג ייווצ רעבירא ךיא ןיב טכאנ רענעי ןיא
 ,.טנגוי ןַײמ ןופ ץענערג יד ןוא דנאלמייה ןַײמ
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 ןדָאב א ןָא

 ,עקיטסאה ייווצ -- לרעמעה-ריט ןטימ ּפעלק ייר
 -עגּפָא ןא ,רעטירד א ןוא ,ןרעדנא ןכָאנ רענייא
 -לאמ ןסירעגּפָא טינ ןבָאה ,רעדנוזאב רעטלייט
 ןָאטעג רעק א זיולב טָאה יז .טעברא ריא ןופ ןעק
 -עג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעדניק יד וצ ּפָאק םעד

 סָאד קידנשאוו רעטַײװ ,ןוא ,רעמיצ ןופ לקניוו ןיא ליד ןפא טליּפש
 | :ןָאטעג גָאז א ,שעוו

 ןאמטסָאּפ רעד .ריט יד טנפע טייג ,ןטרָאד ימעס רעדָא יבייא ---
 זױלב טּפאלק יוזא זא ,טינ ןעד טסייו ריא .רעטעל א טכארבעג טָאה
 ?ןאמטסָאּפ רעד
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 ןגיוא יד ,שעוו עילאב רעד רעביא ןגיובעגרעביא קירוצ ךיז טָאה יז
 ,ריט רעד וצ טדנעוועג ,גנוטראוורעד ןיא

 -וצ ,רעטעּפָאסראפ א ,זיא יבייא יו ,עגער ןייק טרעיודעג טינ טָאה'ס
 ;יירשעגסיוא ןא טימ ןפָאלעגניײרא קיר

 רָאג ןענַיז סלקנָא עדמערפ ייווצ !ןאמטסָאּפ רעד טינ זיא'ס ,אמ --
 | ..!ןעמוקעג

 -עגצרוק א סיורָאפ ןַײרא רעמיצ ןיא ןענַיײז ןיבייא ךָאנ ךַײלג
 טלָאגעג ,קיטולבלופ ,קידכעלַײק א טימ ןיושראּפ רעטצעזעג ,רעקיסקיוו
 ןרעיוא יד ןופ רָאה עיורג עלעמער לָאמש א טימ ןעמונעגמורא ,םענָאּפ
 ךעלנע םיא טָאה סָאװ ,עבמעג רעטלָאגעגּפָא רעטאלג רעד רעטנוא זיב
 יז יווװ ,רעשיפ ןטלא ןא ףא רעדָא רעמרעפ ןשידנעלטַאש א ףא טכאמעג
 ,רעלָאמ עשידנעלַאה עקיטַיײצראפ ןופ רעדליב ףא טלָאמעג ןענַיז

 -ייב ,רעכיוה א טלעטשעגנַײרא ךיז טָאה ןיושראּפ ןקידרעדָאי ןכָאנ
 טימ לוויטש ןיא ,עקַײדָאלָאכ רעגנאל א ןיא דיי רעטלדרעבאב ,רעקינ

 רעטיירב א טימ זוטראק םענעטנעװעג א ןיא ןוא סעוװעילַאכ עכייוו
 ,עקנעד

 -וקעג סָאװרָאנ ,"םענירג, א םיא ןיא ןענעקרעד וצ ןעוועג רעווש טינ
 ,לטעטש שיווטיל א ץעגרע ןופ ןעמ

 -עג קעווא ראש א ךיג עקלאמ טָאה ,ןעלבצנאמ עדמערפ ייווצ ןעזרעד
 -ילימ יד ךעטראפ ןטימ ןָאטעג שיוװ א ,ןגיוא יד רעביא ןופ רָאה יד ןָאט
 ןופ יו ,טייהניווװועג ןופ רעמ ,ןוא טנעה עטעירּפעצ ,עטעקאנ יד ןופ סענ
 -ניק יד שטָאכ ,"!רעדניק ,רעליטש.; :ןָאטעג יירשעג א ,טַײקידנעװטױנ
 ייווצ יד ףא טקוקעג רעלַײמ ענעפָא טימ ןוא ליטש ןענאטשעג ןענַײז רעד
 -ערגראפ ,לרעריזאג םוצ ןָאטעג ףרָאװ א ךיז טָאה יז .סרעטעפ עדמערפ
 -עג שטאּפ א ,ןדמערפ םעד ןיא ךיז קידנקוקנַײא ,ןוא למעלפ סָאד טרעס
 :טנעה עטכַײּפ יד טימ ןָאט

 .!םִיאכ רעטעפ רעד ךָאד זיא'ס ,ןַײז טנוזעג יוזא ךיא זָאל ,יוא --
 !ןעמוקעג זיא םִיאכ רעטעפ רעד

 רעד טָאה --- ,םיוויורק ערעַײא וצ טכארבעג ךַײא ךיא בָאה טָא ,ונ ---
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 שיושזד , ןופ ןיב ךיא --- .ןָאטעג גָאז א פיל רעטלָאגעג רעד טימ ןיושראּפ
 ןייג ךיא ןָאק טציא ,ונ -- .ןעקלאמ טרעלקרעד רע טָאה -- ,:?רעטלעש
 ,ייב דֹוג .טיילסדגאל ערעייז וצ ענירג עקירעביא יד ןריפרעדנאנאפ
 | | ,סיסימ

 ,עילקיר עמומ יד טכאמ סָאװ ?רעטעפ ,ריא טכאמ עשז סָאװ זיא --
 טיג ,עקלאמ טָאה -- ?ןכאמ סָאװ ,ןייז טנוזעג ןלָאז ,ךעלרעדניק יד
 -- .רערעדנא רעד ךָאנ עגארפ ןייא ןטָאשעג ,רעפטנע ןא ףא קידנטראוו
 ןפא ,ןשייטס טירָאטקיװ ףא ךייא ןענעגעגאב ןייג טלָאװעג טָאה טענראב
 רעבָא ?טַײצ-סטעברא ןיא ןייגקעווא ןעד ןָאק עמ רָאנ ,ךיא ןיימ לאזקָאװ
 א עליפא ןגעמ ייז ןטעברא טינ טנַײה ןיוש רע טעװ ןדנוטשרעבייא
 -וק דלאב עקאט ןיוש ףראד רע ,?סרעטעווס יד ,ןעמענַײא ענושעמ-עסימ
 ,רעגייזטנאוו ןפא קילב א קידנפראוו ,יז טָאה --- ,טעברא רעד ןופ ןעמ
 טדערעצ ךיז ךיא בָאה סָאװ רָאנ --- ,דייר טימ ןטיש וצ טרעהעגפוא טינ
 -גוה ןַיײז עדאווא ךָאד טזומ ריא --- ,ןָאטעג ּפאכ א ךיז יז טָאה --- ,סָאװ
 סעפע ?ןעקנירט ייט רעשפע ?געװ ןופ דימ !רָאי ענַײמ וצ ייוו ,קירעג
 - ,.געוו ןופ םורא שטָאכ ךיז טשאוו ָאט ,ונ ?ןיינ .,?ןסע

 -פולעג-טיג גנאל טימ ,שעװ ןסאנ טימ טקעמשעג טָאה לביטש ןיא
 רָאנ ,ןטסעגיזיײמ עטרעטלעראפ טימ ,טנאוועגטעב ןשרעדניק ןטרעט
 רעמעראוו א ןיא טצעזעגניירא ךיז טלָאװ רע יוװ ,טליפרעד ךיז טָאה םִיאכ
 | ,ענאוו

 ילעש שיושזד, ןופ רעטלעטשעגנָא רעד טָאה דנאנאכָאנ ָאש עכעלטע = |
 "יורק ערעייז וצ ןטנארגימיא עפורג עסיורג א טריפעגרעדנאנאפ "רעט
 "אב רעד זיא ,טנַיירפ ענַיז וצ םענייא טכארבעג .טַײלסדנאל רעדָא םיוו
 ןיא עקירעביא יד קידנזָאלרעביא ,בוטש ןיא ןַײרא םיא טימ רעטיילג
 טנאה ןופ םעגירג םעד ןבעגעגרעביא טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ ןוא ,ןסיורד

 "ימיא עשידיי ןעמענפוא ףא עיצוטיטסניא ןא -- רעטלעש שֵיושודי
 | | ,ןטנארג

 ,(.לגנע) סרָאטאטאולּפסקע ,סרעגָאי-סייװש -- ס װ ע ט ע וו ס 4

4217 



 ןעניושראּפ ענַײז טימ ןעגנאגעג ןוא סיורא קירוצ רע זיא ,טנאה וצ
 ,רעטַײװ

 ןופ ךעלסעג ןוא ןסאג רעביא טּפעלשעג םִיאכ ךיז טָאה ָאש ךָאנ ָאש
 טסייו רע ,ןיוש טייג רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא ,זדנע-טסיא רעד
 גָאט טציא זיא'ס יצ ,ןגָאז טנָאקעג טינ טלָאװ רע .גנאל יו טינ ןיילא
 ,"גָאפע א -- לּפענ רעצראווש-לעג רעטכידעג ,רענטומ א :טכאנ רעדָא
 טימ טפול יד טליפעגנָא טָאה -- סע זיא ,טגָאזעג רעטיילגאב רעד טָאה
 יו טנערבעג ןבָאה ןּפמָאל-ןסאג יד .סעכשאכ רעטנַײפ ,רעטכידעג א
 ייווצ .לּפענ ןעיורג ןיא ןרָאװעג ןעמּווװשעצ זיא ןַײש רעייז רָאנ ,טכאנאב
 זיולב ךיז ןבָאה סע .ןעזעג טינ ךאז ןייק ןיוש ןעמ טָאה ךיז ןופ טירט
 סָאװ ,ןעיײוװמארט ןופ יירעגנילק עטּפמודראפ עקידרעדייסעק' א טרעהעג
 -רעפ ןופ ןעּפוט סָאד ,ןסלער יד רעביא טשטילגעג ךיז קיטכיזרָאפ ןבָאה
 ןבָאה ןעלקניוו-ןסאג יד ףא .ןליבָאמָאטװא ןופ ןלאנגיס יד ,סיפ עשיד
 -אוועג ןבָאה ןשטנעמ עזָאלכאד עכלעוו םורא ,סרעטַײש-זאג טרעקאלפעג
 ..רעדילג עטרעווילגראפ ערעייז טמער

 יד .ןרָאװעג רע זיא רעדימ ץלא ,ןעגנאגעג זיא םיאכ רעגנעל סָאװ
 -אבמוא ,ןדמערפ םעד ןיא טראוורעד םיא סָאװ ,םעד ראפ טַײקיורמוא
 ןופ טַײצ עצנאג יד טליפעג טָאה רע סָאװ ,טַײקזעװרענ יד ,דנאל ןטנאק
 קערש רעכעלטַײדמוא רעד ראפ ןטָארטענּפָא ןענַײז ,רעהא עיסענ ןַיז
 ראפ ,ךעשיוכ םענדָאמ םעד טָא ראפ --- ,טונימ רעקיטרעוונגעג רעד ןופ
 ץלא ּוװ ,טכאנאב יװ ,רעטצניפ זיא גָאטאב ּוװ ,טלעוו רעדמערפ רעד טָא
 -ראפ עריומ יד עליפא זיא זַײװכעלסיב .םייה רעד ןיא יוװ ,שרעדנא זיא
 ןייא .ןסיורד ןיא יװ ,קידלּפענ ןרָאװעג זיא םיא אב ּפָאק ןיא .ןדנּוװש
 רעטצניפ רעד ןיא ןײטשּפָא טינ :ךעיומ ןיא ןבילבראפ זיא זיולב קנאדעג
 ָאד ןעמ ןָאק ןיילא רענייא .רעטיילגאב םעד טימ עינאּפמָאק רעד ןופ
 עסיורג א טליפעג טָאה רע ...םָאהט ןרעטצניפ םעד ןיא ןרעוו ןלאפראפ

 ןקראטש א ןוא ,טעברא רערעוש רעגנאל א ךָאנ יװ ,טיײקדימ עשיזיפ

 .ןָאדנָאל ןיא ןָאאר א -- דנע-טסיא 1
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 ..ןעורּפָא ךיז ןָאט ףרָאװ א ןוא טרָא ןא ףא ןעמוק רעכיג סָאװ רעגאב

 ...ןעמוק ךיז-וצ לסיב א טעוװ רע יוװ ,םעד ךָאנ ,רעטעּפש רע טעוו ןרעלק
 טָאה ןסיורד ןופ טַײקטכַײפ רעקידנעגנירדכיוד ןוא ךעשיוכ םעד ךָאנ

 -סאלָאבאק ךעלטניירפ-שיוויורק סעקלאמ ןוא טַײקמעראוו עקיבוטש יד
 .טַײקכעלטימעג רעשימייה טימ םיא ףא ןָאטעג םעטָא ןא םענָאּפ

 ..!עייכעמ א וּפָא ךָאד ןעייג רענייב יד ,ָא --
 לרעב רעכעלמעג רעד ,טענראב טעברא רעד ןופ ןעמוקעג זיא ןכיגניא

 -טנא ,ןעמיאכ טימ טשוקעצ םעראוו ךיז טָאה רע ,םייה רעטלא רעד ןופ
 יז --- ,לאֹזקָאװ ןפא טנגעגאב טינ םיא טָאה רע סָאװראפ ,ךיז טקידלוש
 יד ,טַײצ-סטעברא רעד ןיא טונימ ןייא ףא שטָאכ ןזָאלּפָא ןעד ךיד ןלעוו
 ..!?סרעטעווס עטמאדראפ-טָאג

 ןעמענּפָא טַײלסדנאל ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענַײז ,טנוװָא ןיא ,רעטעּפש
 סענָאטאמ טכארבעג םִיאכ טָאה עקינייא ראפ .םייה רעטלא רעד ןופ ןסורג
 -קירטשעג-שימייה ענעלָאװ רָאּפ עכעלטע ןעמעוו :סעילימאפ ערעייז ןופ
 טינ טלעג םוש ןייק ראפ סע ריא טעװ ןטרָאד, סָאװ ,סעקטעּפראקס עט
 ןעייגעצ, סָאװ ,סעקלמָאג עטנקירטעג שימייה -- ןעמעוו ראפ ,"ןגירק
 בייו םעד ןופ עיפארגָאטָאפ-ןעילימאפ א --- ןטירד א ,"ליומ ןיא שעמאמ
 ,ןטימניא עמאמ רעטלא רעד טימ רעדניק ןוא

 יד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא טסעג יד ןבָאה ןגעוו טַײקכעלמעװקאב ןופ
 זיא לביטש סָאד .רעדמעה ענעלענאלפ ,עכייוו ןיא ןבילבעג ןוא ךעלקער
 ךיז טָאה שיט ןפא .ךעלעקלויל ןוא ןסָאריּפאּפ ןופ ךיור טימ ןרָאװעג לופ
 רעקיצראה ,רעגנאל א ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,ריב לדנעק א ןזיוואב
 -נעענרעד ,ךעלטגיירפ ,קיליװטוג ךיז ןליפ ןשטנעמ טכאמ סָאװ ,סעומש
 עמ ...םייה רעטלא רעד ןגעוו סעומש א -- ,ןטייווצ םוצ םענייא טרעט
 ,ןעגנורעדנע יד ןגעוו ,עדמערפ ןוא ענעגייא ףא טגערפעגכָאנ ךיז טָאה
 ,ןטרָאד ןופ קעווא ןענַײז ייז טניז ,לטעטש ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ
 טכאלעג טשרעמיולק .םייה רעד ןופ ןעגנוריסאּפ עשימָאק ךיז טנַאמרעד
 ןופ טָאּפש םעד ןיא עליפא רָאנ ,םיגָאהנימ ןוא ןטיז עקידלטעטשניילק ןופ
 רעביא ,טַײקידלטעטשניײלק רעשימייח רעד רעביא "ןשטנעמ-טלעוו ,, יד
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 -מעראוו עסיורג א טליפעג ךיז טָאה טַײקנענאטשענּפָא רעשימייה רעד
 ךָאנ טפאשקנעב עטדערעגסיורא-טינ א ,םייה רעטלא רעד וצ טַיק
 ,טפול רעשימייח רעד ךָאנ ,דרע רעשימייה

 זא ,טליפעג טָאה רע .ןצראה ןפא ןרָאװעג טוג ענדָאמ זיא ןעמיאכ
 טָא ןופ ,ףערטנעמאזוצ ןעמעראוו םעד טָא ןופ עביס יד טציא זיא רֶע
 .ךָאװ ןטימ ןיא װעטמָאי ןצנאג םעד

 ענעגייא יד יו ,רעביל ןַײז ןָאק סָאװ !םייה יד ,םייה יד ,ייא ---
 ,טצפיזעגּפָא םִיאכ טָאה --- !םייה

 טָא ןזָאלראפ טָאה רע סָאװראפ ,טרעפטנעראפ ךיז טלָאװ רע יװ ןוא

 סָאװ ,ןלייצרעד ןעמונעג רע טָאה ,םייה עטלא ערעַײט יוזא ןעמעלא יד
 .דנאלגנע ןייק ,רעהא טכארבעג םיא טָאהס

 ?ךיז רע טלָאװ רעדנעל עדמערפ ןיא טזָאלעגקעװא ךיז טלָאװ רע
 טיג סע רעװ :ןעװעג קידנעטש זיא לאלק ןַײז !טינ ןבעל ןיא לָאמנייק
 ךיז טָאה רע זא ,טארפיב ...?יוזא טינ ,ןבע5 םוצ ןבעג טעװ רעד ,ןבעל
 ןייק ,סנגייא ןא טרָאפ רעבָא ,עוורוכ א --- לביטש ןגייא ןַײז טאהעג
 ?ןאראפ זיא ייברעד לטרעג לקיטש א ,,,ןלָאצ טינ ןעמ ףראד טלעגעריד

 | | ..?ןעמ ףראד ךָאנ סָאװ
 ןייק .ןקילג ןייק טכוזעג טינ בָאה ךיא זא ?טלעפעג רימ טָאה סָאװ --

 ריש ןייק זיא טוג וצ ןוא ,טלעפעג טינ ,עלילָאכ ,טָאה קינּפורק ןוא טיורב
 ןוא רָאפ :רימ ףא טצעזעגנָא ךיז ,עניימ עילקיר ,רעבָא יז טָאה ...ָאטינ
 ןרעװ טַײל ,ןרָאפעג רענעי זיא טָא ,ןרָאפעגקעװא רעד זיא טָא !רָאפ

 - .יךעלקילג ןטרָאד
 עגיה יד -- ,טרָאװ א טלעטשעגניירא עקלאמ טָאה -- !ךעלקילג --

 לקיטש סָאד ןאראפ זיא'ס זא ,טָאג טקנאד עמ !טגָאזעגסנייטשימ ,ןקילג

 ,טיורב
 טָאה --- ?ןָאדנָאל ןייק ןכוז ןרָאפ ייז ןעמ ףראד ,ןקילג ָאי זא ןוא ---

 ףראד ,ןפלעה ליוו רעטשרעבייא רעד זא -- ,טנעה יד טימ טריפעצ םיאכ
 ...ןבָאה טינ וצרעד סעקירעמא ןייק טימ סנָאדנַאל ןייק רע
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 יּפַא םורפ עקלאמ טָאה -- ..,ןייטש ןרעטנוא םערָאװ םעד טוַײּפש --

 | ,טצפיזעג

 טסייוו יז ;יז טגָאז .ריא טימ ןענַײטניײא ךָאד ךיא געלפ סָאד טָא --

 ,ךיז ןעמ רָאט ,יז טגָאז ,םיסינ ףא רָאנ ,עטאט א זיא טָאג זא ,ךיוא

 .. ףָאלְׁש טינ ןיילא רָאנ ,ףָאה טָאג ףא; .,ןזָאלראפ טינ ,ןגעווטסעדנופ

 -ַאּפ רָאג ךָאד זיא'ס ?םיסינ ןופ טדער רעוו !רָאג םיסינ ?טרעהעג ריאיט

 .ןֿפלעה ךָאד רע זומ ,םיא ףא ןצנאגניא ךיז טזָאלראפ עמ זא :טעש

 | ?יוזא טינ

 טימ קידנעלקַאשוצ ,עָאנאה טימ ,ךעלטימעג טרעכייר םעליוא רעד

 ,שימייה ,טוג יוזא ךיז ןליפ עלא .דייר סמיאכ וצ עמָאקסאה ןיא ּפעק יד

 טעוװ רענייא סָאװ ,ץלא וצ ןייז וצ םיקסאמ טיירג זיא עמ זא ,םעראוו

 | | ,ןגָאז

 םיוש םעד ּפָא טשיװ ,ריב םענופ לסיב א ענשטעטאטס ּפָא טּפוז םִיאכ

 - רעטייוו קידוועשויעמ טדער ןוא ןצנָאװ יד ןופ

 ּפָארא ,ךיא גָאז ,ךיז םענ טָא :ךיא ענייט ןַיײא ריא טימ ענייט ךיא --

 ערעייז לפיוו ,ךיא גָאז ,סעוואקישט ףא ,עז ,ךעלעבייט יד ןופ רעסומ א

 ,ןפָאה ייז ?יסָאװ .לביטש רעזדנוא ראפ ןגרָאמירפ ןדעי ףיונוצ ךיז ןביײלק

 -טיורב עכעלטע יצ ,שזריה לפייה א ןבעג סיורא טיש א ייז טעוװ םיאכ זא

 -גקירטראפ לפעל רֶאַּפ א ןפראווסיורא ייז טעוװ עילקיר רעדָא ,ךעלקערב

 ךעלעבייט יד .ךעלּפעט יד ןופ טעבארקשעגסיוא טָאה יז סָאװ ,עשאק עט

 טסָאה וד ןוא ,בָאג סנשטנעמ םעד ףא ךיז ןזָאלראפ וצ עריומ טינ ןבָאה

 גָאז ,עשז ןיוש טינ ..?ןזַײּפש זדנוא טצוװ טָאג זא ,ךיז ןזָאלראפ וצ עריומ

 ראפ וט ךיא סָאװ ,ןשטנעמ םעד ראפ ןָאט טינ למיה ןיא טָאג טעוװ ,ךיא
 ..?זדנוא ןפראוווצ טיורב לקערב א ,ךעלעבַײט ןענַײז

 טסייה ,וטסגָאז סָאװ :רעביא ךיז ןעקניוו ןוא ןעלכיימש ןעלבצנאמ יד

 ...ןרָאװעג ףָאזָאליפ רעצנאג א ?ןעמלאכ וצ ,סע

 ,ןדייר יז לָאז ,טדער ענעדִיי א :טרעהעג טינ עקאט יז ךיא טלָאװ ---

 !ןרָאפעצ ךיז זיא לטעטש :טסייה רעטיב סָאװ ,רעטיב ןרָאװעג רעבָא זיא

 ייכענ !סיוא ןרָאװעג זיא ,דנאלגנע ןייק ,רעהא רעוו ,עקירעמא ןייק רעוו
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 ןפא טייטש רערעדעי זא !עסָאנראּפ ךָאװ א לברעק א ןגָאז ריא טזָאל
 ןטכיראפ עליפא רעדָא לבעמ ךיז ןלעטשאב ןייג רעצעמע טעוװ ,געוו
 וצ ןעמונעג ךיז יינספא רָאג ,סע טסייה ענַײמ עילקיר ,יז טָאה ?סעּפע
 סָאװ ,עז .ןייגסיוא רעגנוה ןופ ,עלילַאכ ,ךָאד ןרימ .רָאפ ןוא רָאפ, :רימ
 :ןעוועג וועשאיעמ ךיז ךיא בָאה ..."ןיוש ןבָאה רעדניק יד רעמענעּפ אראפ
 ןָאק עמ ?טעברא ןָא ןציז ןעמ ןָאק גנאל יו ?טכערעג עקאט יז זיא רעשפע
 א .רעדניק יד עקאט ןוא ...טיורב-לטעב וצ ןייגרעד ,עלילָאכ ,יוזא ךָאד
 ,ןוָאלראפ טינ עקאט טעװ רעטשרעבייא רעד ?רעדניק -- טַײקיניײלק
 אב טצעזראפ ךיא בָאה ...עושעי יד ןעמוק טעוו'ס זיב ,ןיימ'כ ...ע-ע רעבָא
 רימ רע טָאה ןבראק טרעדנוה -- לביטש ןַײמ קינרעכַאװ םעד עשטיא
 רימ טימ טציא ָאד טעװ סָאװ ..!ךיא ןיב טָא ןוא -- ,ןבעגעג םעד ףא
 | ,..למיה ןיא טָאג ןייא טסייוו --- ןַײז

 טָאה טלאטשעג ץנאג ןַײז .ןרָאװעג ןשָאלעגסיױא לָאמאטימ זיא םיאכ
 -  ,טַײקנרַאלראפ ,טַײקנּפלַאהאבמוא ,טַײקרעכיזמוא טקירדעגסיוא

 ןכאמ טסעװ .ןרעו ןלאפראפ טינ ָאד טסעװ ,םיאכ ,:יימרעוװעל --
 ,טקיטומעג םיא טענראב טָאה -- ,ערעדנא ןופ רעגרע טינ ןבעל א

 ?סָאװ ,רע זיא עקילאק א --
 ,םייה רעד ןופ רעכאמלבעמ א --
 ,שעדױקנרָא םעד טקנעדעג ריא !רעטסַײמ א ראפ סָאװ ךָאנ ןוא ---

 -כלַײז יד ?שערדעמסעב ןסיורג םעד ראפ טעקצאצעגּפָא טָאה רע סָאװ
 -עג ךָאד זיא טָאטש ץנאג ?טצינשעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןבייל יד ,ךעל
 ,םעד ףא ןקוק ןעגנאג

 ןטַײז עלא ןופ ןעמ טָאה --- ,ןדייר וצ סָאװ ןאראפ !טנעה ענעדלָאג --
 ,ךאפ-לבעמ םעד ןיא טפאשעירעב ןַײז טמירעג

 ,ןבָאה טינ עטָאראכ ןייק ט'רע ,יימרעוועל --

 :ָאד .םסץסע 1180 רעטרעװ עשילגנע יד טלפירקראפ -- ײמרע װעל 1

 ,טגרָאזעג טינ
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 -אר סַײלַאקינ !ןוָאלעגרעביא ןטרָאד ט'רע סָאװ טייקיגיילק א --
 !ןעוועלאשז וצ סָאװ ןאראפ ..!עייס

 טָאה -- ,עייסאר טביילב עייסאר ןוא ,ַײלָאקינ ךיז זיא ײלַאקינ ---
 -עדָאהעגסיוא ןוא ןרָאבעג ןטרָאד טרָאפ -- ,ןעוועג םיקסאמ טינ טענראב
 ,ןסיירסיורא טינ ןצראה ןופ סע טסעוו .,ןרָאװעג טעוו

 רענייא טָאה --- !שייסאר ןַײד ןיא טאהעג וטסָאה םענָאּפ םענייש א ---
 -ּפָא ךיא בָאה טָא --- .ןֿפורעגּפָא ךיז שינרעטיב טימ טיילסדנאל יד ןופ
 דמערפ א ןיא ןרָאפ טוומעג ךָאנרעד ןוא ןעקלַאקינ רָאי ףניפ טנידעג
 ךיז טָאה עייסאר רעסיורג רעצנאג רעד ןיא :טיורב לקיטש א ןכוז דנאל
 -ימ יירד טראפשעגפיונוצ .ןענופעג טינ טרָא ןייק ןסעצייר לדנעמ ראפ
 ..ןגרָאװרעד ןטרָאד רעוו ןוא יטסָאלדעסָא אטרעשט רעד ןיא ןדָיי ןָאיל

 -עגוצ רענייא ךָאנ טָאה --- ?טשינרָאג ריד זיא ךעמָארגָאּפ יד ןוא --
 ,טגייל

 ןקידייטראפ טווורּפעג טענראב טָאה --- ,קיביײא טינ זיא ַײלָאקינ ---
 ןייק טעוװ ןעַײלַאקינ ןפראווּפָארא לָאמא ךָאנ טעוו'מ --- .עייסאר ןַײז
 ...טרָאװ ןיימ טקנעדעג ,ןַײז טינ טלעוו רעד ףא ,עייסאר יו ,דנאל רעסעב

 -- ,ךיז רע טָאה ןעגניטימ יד ףא ןטסילאיצָאס יד ךיז טרעהעגנָא --
 -ענ יד ןעמוק טעוו'ס זיב -- ,טרעפטנעעגּפָא קילאג סעצייר לדנעמ טָאה
 ..עמָאשענ יד סיורא זדנוא טעוו ,עמָאכ

 -לאמ טָאה -- !סָאװ עקיטילָאּפ ןיא טזָאלעגניײרא ךיז ריא ט'סָאװ --
 עג רעכיג סָאװ יוזאיוו ,רעסעב טרעלק ריא -- .טשימעגניירא ךיז עק
 ,באשזד א םיאכ רעטעפ םעד ראפ ןעניפ

 -- .ןָאטעג גָאז א טיירב טענראב טָאה -- !םיאכ ,יימרעוועל --
 וטסיב לייוורעד .ןראד טינ ּפָאק רעד ,ךיא גָאז ,ריד לָאז ,םיאכ ,וטסרעה
 -רא ריד ראפ ןגירק ןיוש טעװ עמ ,ןעז ןעמ טעװ רעטַײװ ןוא ,רימ אב
 ..ןטַײל ןופ רעגרע טינ ,םיאכ ,ענידעמ רעד ןיא טַײרלָא ןַײז טסעוו .טעב

 גָאז ,סע טסייה ,סָאד טָא :ךיז םורא ןעמעלא ףא טקוק ןוא ,טגָאזעגּפָא
 ...טענראב ,ךיא

 עליפא זיא טציא ,טַײרלָא ןַײז רע טעװ סיוועג ,סיוועג ,סרָאק ,ףָא ---
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 טעװ רע .ןעניפעג ןיוש ךיז טעװ סעּפע רָאנ ,ךעלרעווש טעברא טימ
 ,טקיטומעגרעטנוא ןטַײז עלא ןופ םיא ןעמ טָאה --- ,ןייגמורא טינ קידייל
 .ןעמיאכ

 ,ָאד טדער עמ סָאװ ,ןשָאל ענדָאמ סָאד ןענאטשראפ םיוק טָאה םִיאכ
 שטָאכ ,םייה רעד ןופ עטנאקאב ענַײז עלא יד טָא זא ,רע טָאה ןעזעג רָאנ
 ןענייז ,ןעמענ עַײנ טימ ָאד ךיז ןפור ןוא שידִיי ןימ םעיינ א ןדייר יז
 יז רָאנ סָאװ ,םיא ראפ ןָאט וצ טיירג ,ענַײז טניירפ עטוג עקיבלעז יד
 .ןענָאק

 ןביוהעגנָא טָאה רע .ןצראה םאב ןרָאװעג םעראוו ענדָאמ םיא זיא'ס
 -עג טָאה רע סָאװ ,םורק טינ רעשפע סע זיא ,ןעמעלא ךָאנ ,זא ,ןרעלק
 ,ןשטנעמ יוװ ןָאטעגנָא יז ןענַײז עלא :ךָאד רע טעז טָא .ןעילקיר טגלָאפ
 רעד ןוא ..םייה רעד ןיא ןעזעגסיוא ןבָאה ייז יו ,רענעש סיוא ןעעז
 ָאד רע ןָאק ,ןפלעה ןלעו טעװ רע זא .םוטעמוא ךָאד זיא טָאג רעקיבלעז
 ...ןביוא ןופ טרעשאב יוזא זיא רעשפע ...ןפלעה ךיוא

 טנװַא ןדעי טאמיק ,טסאג א ןעוועג ץלא ךָאנ םִיאכ זיא ךָאװ עצנאג א
 סורג א ןעמענּפָא ןאמסדנאל רעדנא ןא סָאד ,רענייא סָאד ןעמוקעג זיא
 רָאנ ,"ןעיירט, טעװ עמ זא ,טגָאזעגוצ ןבָאה עלא .םייה רעטלא רעד ןופ
 -ראפ טינ טעװ רע ,עשָאקשינ, זא ,טנוװָא ןטשרע םעד ןופ טייקרעכיז יד
 טעװ עדאווא .,,טליפעג טינ דייר ערעייז ןיא ןיוש ךיז טָאה ,"ןרעוו ןלאפ
 ,ןכוז ךיוא ןיילא ףראד רע רָאנ ,"ןעַײרט, ןעמ

 ןיא טעברא ןייק רענייק ריד טעװ ָאד .ןיבָאראטס טינ זיא ןָאדנָאל --
 ,ןעגנערב טינ בוטש

 --- ,טגָאזעג טענראב םיא טָאה -- ,סָאב ןַײמ טימ טדערעג בָאה'כ --
 -פע .טנעה ןייק טינ רימ ןלעפ ליַײװרעד .ןעז טעוו'מ, :טגָאזעג רע טָאה
 ,"רעטעּפש רעש

 ,קידייל םורא טייג רע סָאװ ,ןרעדעי ראפ קידלוש יו ךיז טליפ םיאכ
 .רעווש יוזא ןטעברא עלא ןעוו
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 ךיז טגָאלקאב עקלאמ .טינ טרָא ןייק ךיז רע טניפעג םייח רעד ןיא
 עמ עכלעוו רעביא ,ןענאמוט יד ,סעגאפ יד ףא ,סערקאי ןפא רעדייסעק
 ,רעטעמָאזאג ןיא ינעּפ א ףראוו אש עלא/ .זאג ןענערב געט ענעצנאג זומ
 רעביא ,לגייה א רעביא םורא ךיז ןסַײר רעדניק יד .."ינעּפ א אש עלא
 ..טסע ןוא קראק רעייז ףא רע טציז ָאד ןוא .,.לפָאטראק רעקירעביא ןא
 יז ,עבארעדא .ענימ עמורק ןייק םיא ןזַײװ עקלאמ טינ ,טענראב טינ
 ,םיאכ ,סע ,סע, :שיט ןופ קירעגנוה ןייגקעווא טינ לָאז רע ,גנוטכא ןביג
 ךיז רע טגרעוו ,ייז זיא'ס גנע יװ ,ךָאד טעז רע רָאנ .,,"טינ ךיז רעטש

 ,ןסיב ןדעי טימ
 ,לבצנאמ א :ןדַײלרעד וצ ךָאנ זיא ,םייח רעד ןיא זיא טענראב ןעוו

 "רא ןעניפעג ריד ראפ טעוו עמ ,םִיאכ ,טינ גרָאז; :טומ וצ םיא רע טיג
 טביילב רע ןוא טעברא רעד וצ קעווא טייג טעגראב ןעוו רעבָא ."טעב
 ,ץכערק רעדעי ריא .טרָא ןייק טינ ךיז רע טניפעג ,ןעקלאמ טימ ןיילא
 - .םיא ןגעק טדנעוועג זיא ,םיא ךיז טכאד ,ץפיז ריא

 ןרעדנאוו ךיז טזָאל ןוא בוטש ןופ סיורא טייהרעקניליטש ךיז רע טקור
 טכוז רע :סע טסייה םיא אב .ךעלסעג ןוא ןסאג עקימורא יד רעביא

 ...טעברא |
 -לבעמ ןיילק א ףא רעדָא יירעלשיט א ףא ךיז ןסיוטשעגנָא קילעפוצ

 עשּפיה א רע טייטש ,ןדִיי ,ןעזסיוא ןטיול ,ןטעברא סע ּוװ ,לקירבאפ

 -גסילשאב טינ ,ריט רעטנפעעצ רעד ראפ רעדָא רעטצנעפ ןראפ עלַײװ
 טכאמ רע .עווָאדעג א ןטעב ןעגנאגעג טלָאװ רע יװ ,ןייגוצניירא ךיז קיד

 -אמלבעמ ןטוג א ןעמ ףראד רעשפע, :ןיירא ךָאד טייג ןוא ץראה ךיז
 א קידנפראוו ,ןוא ..."טנעה ,, ןייק טינ ןעמ ףראד ץעגרע ןיא ,ןיינ *?רעכ
 -ָאכ יד טימ לוויטש עשימייה יד ןוא עקַײדָאלָאכ רעגנאל ןַייז ףא קילב
 ;וצ לָאמטּפָא ןעמ טיג ,סעוועיל

 .!קעלס .ענירג רָאנ טינ ,קידייל םוא ןעייג עטנירגעגסיוא --
 "שידיי םענופ לסעג סָאד -- ןײלטַאקיטעּפ ןיא טעשזדנַאלבראפ רע

 סעליוק יילרעלא ןופ טלמוטראפ טרעוו רע ,לדנאה-ןסאג ןשיטנארגימיא
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 "ךיש ,ךעלעגנעטס ,ךעלעמעק :סּפָאלעװנע ,רעּפייּפ; ;ןפורסיוא ןוא

 ,"!גנירעה עטרעכיירעג ,ךעלּפענק, ,"!רענעבירעג ןיירכ; ,"!ךעלדנעב

 ןשטנעמ סע ןכאמ ןופרעד ןוא ?סע ףראד רעוו רָאנ .,,דיראי א ..,"סעכול;

  ?ָאד סע ןפור ייז יו ,ןבעל א

 -- ,עכעליירפ ןייק טינ רָאג ןוא עדמערפ א ,ָאד טלעװ ענדָאמ א

 א ןיא עקטאי א ןיא ןגילפ יו ,ןסאג יד ףא רעדניק -- ,םַיאכ טרעלק

 א ןעזרעד !עטיישראפ ,עקידסעזא עכלעזא עלא ןוא .גָאט-רעמוז ןסייה

 ;עלָאּפ רעד ראפ ןָאט סיר א םיא ןעמ ףראד ,עטָאּפאק רעגנאל א ןיא .דַיי

 סָאװ ןוא ..דרָאב רעד ראפ ןָאט ּפוצ א טכער זיא ,דרָאב א טימ דַיי א

 עמ ,טעװאה עמ רָאנ ,ךיז טלַײא עמ רָאנ ?ןבעל א ראפ טאלג ָאד זיא

 ןיא ךיוא ןעמ זיא םייה רעד ןיא .ךיז ןדיירוצנעמאזוצ טינ ןוא .,.טפיול

 טָאה ,ןעמוקעגסיוא זיא'ס זא ,ןגעווטסעדנופ ,ןעגנאגעג טינ סעיזאנמיג

 ..ץערָאּפ ןטסערג ןטימ טדערעגנעמאזוצ ךיז טעברא לקיטש א ןגעװ ןעמ

 דיי א סָאװ ,ןייטשראפ וצ רעווש עליפא !רָאג ןוא -- רעמוטש א ,ָאד ןוא

 ןוא "סעשזדייווק ןוא ,"טנער; ןוא ,"רעדאב; ןוא ,"יימרעוועל; :טדער

 רע רעדייא ,ענידעמ יד ןפערט טגעמעג טָאה קאלש רעטוג א ..,"קעלס;,

 טלָאװ ,זיא ָאד ןבעל א ראפ סָאװ ,טסייוו עילקיר ןעוו .טנעקרעד יז טָאה

 ...טקישצג טינ רעהא םיא יז

 -ָאפ ּפאש ןיא יז אב :ערוסב עטוג א ןעמיאכ טכארבעג טָאה טענראב !
 -וצ לָאז רע ,סָאב םעד ןטעבעג ,טענראב ,רע טָאה ,"טנאה, א ךיז טרעד
 ."ןעמוק רע לָאז ,טַײרלָא; :טגָאזעג סָאב רעד טָאה ,ןאמסדנאל ןַײז ןעמענ

 ךיז טענראב טָאה -- !ןיײרא ןטאט ןַײז ןיא ךעור א ,רעטעוװס א --
 רעסעב ךיז טזָאל :סעיכ סָאד םיא אב זיא רענירג א --- .טלדיזעגסיוא
 ,ןריטאולּפסקע

 רענייש רעד ןיא רָאי סקעז ןיוש רע זיא טָא ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רָאנ

 ,ןטרעװנָאק ,ריּפאּפ -- סּפָאל ע װ נע ,ר עפיײּפ 1
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 יד ףא .ךיז ןסיירסיורא טינ ּפאש-גניטעווס ןופ ץלא ךָאנ ןָאק ןוא ענידעמ'
 -רא ןגירק וצ רעווש םענערָאבעג דמערפ א זיא ןקירבאפ-לבעמ עסיורג
 א ןיא ךיז ןביילקרעדנאנאפ ,ךארּפש יד ןייטשראפ טוג ףראד עמ :טעב
 ןיא ָאש ןעצ טעװערָאה עמ זא ,וצרעד רעבָא ןעמ טמוק יװ ...גנונעכייצ
 ּפָאק א טעברא ערעווש ָאש ןעצ ךָאנ ןעמ טמענ ּױװ ?רעמ ןוא טעלסעמ
 ?ךארּפש ןענרעל וצ

 םאטס ןעמִיאכ אב סע טמוק -- ףרָאי יד אב שילגנע ןרעל יג --
 ,עגדָאמ סיוא

 זיא -- ,וצרעד סעכיוק יד ןוא טייצ יד טאהעג רָאנ טלָאװ'כ ---
 -אמראפ יוזא טעברא רעד ןופ רעבָא וטסמוק --- .םיקסאמ טינ טענראב
 וד יו ,ןסעוצּפָא טינ ךָאנ טזַײװאב וד זא ,טפעשעגסיױא יוזא ,טרעט
 ,ֿפָאנס א יוװ ,רעדינא טסלאפ

 :ןעמיאכ טגָאזעג טענראב טָאה ,ןפָאלש ןעגנאגעג זיא עמ רעדייא
 רימ טימ ןעמאזוצ וטסעװ ,ןקעוופוא ירפצנאג ןגרָאמ ךיד ל?עוו'פ --

 ,טעברא רעד וצ ןייג
 ךיא -- ,טרעכיזראפ םִיאכ טָאה -- ,ןקעװ ןפראד טינ ךימ טסעוו --

 ,ריד ןופ רעירפ ןייטשפוא לעוו
 ּפָאק ןטימ ןענאטשעג םיאכ ןיוש זיא ,ןענאטשעגפוא זיא טענראב ןעוו

 םיא זיא ןצראה ןפא ,טנוואדעג ,ךיז ראפ ,ליטש ןוא טנאוו-ךערזימ םוצ
 םעד ןלעפעג רע טעװ יצ ,טסייוו רעוו :קיורמוא יא ,קידיירפ יא ןעוועג
 רָאג ,םִיאכ ,רע טעװ יצ ?טעברא ףא ןעמענוצ םיא רע טעװ יצ ??סָאב;
 ןראפ ךיז טנכערעג עליפא םייה רעד ןיא ?טעברא רעגיה רעד וצ ןגיוט
 ץלא ךָאד זיא ָאד רעבָא ,עוויווס רעצנאג רעד ןיא רעכאמלבעמ ןטסעב)
 --- ,"ןיבָאראטס טינ זיא ןָאדנַאל, .םייח רעטלא רעד ןיא יװ ,שרעדנא
 .טָארט ןדעי ףא רע טרעה

 ,ךיז ןיא טאמיק ,ליטש ,ענָאװאק רעדנוזאב א טימ טנוואדעג טָאה רע
 -קידנענייוו םעגעי טימ עליפט רעד ןופ רעטרעװ יד קידנעגניזסיוא
 טָאג רעייז טימ ךרוד ךיז ןסעומש עקיביילג ןכלעוו טימ ,לָאק ןקידנטעב
 ,גנונעפָאה ןוא טיוג ןופ ןטנעמָאמ ןיא
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 רעטוּפ טימ טיורב טַײקעג קידנלַײא ,שיט םאב ןסעזעג זיא טענראב
 -עוואק םענעַײלעצרָאּפ ןסיורג א ןופ עוואק עסייה טימ ךיז טירבעג ןוא
 :ןָאטעג גָאז א ,קידנעַײק ,רע טָאה ,ןעמיאכ ףא קילב א קידנפראוו .לּפעט

 ןייק ָאטיג .ןיבָאראטס טינ זיא ןָאדנָאל .םִיאכ ,רעציקעב סע ךאמ --
 ,טעברא רעד וצ ןקיטעּפשראפ ןרימ ,ךיז ןענעקייווד וצ טַײצ

 טלאק ןָאטעג סָאג א םיא ףא טלָאװ עמ יװ ,טליפרעד ךיז טָאה םיאכ
 זיא םעליולעשעניוביר ןטימ סעומש רעקיצראה ,רעליטש ןַײז .רעסאוו

 .!ןרָאװעג ןסירעגרעביא קידעכָאװ ,בָארג יוזא |
 רע ...דלאב טָא ,טכער :ןטַײטאב טפראדעג טָאה סָאד --- !והמדוא ---

 רעד ןיא קידנגיילפוא ,ןענוואד םענופ ףָאס םעד טּפאכענּפָא ךיג טָאה
 ,ןליפט-ןוא-סעלאט םעד טַײצ רעקיבלעז

 טָאה עקלאמ .ןעוועג טינ טַײצ ןייק ןיוש זיא ןסייבוצ ןוא ןעקנירט ייט
 -קיטימ םענעקורט רעייז -- "שטנעל, טלקיווראפ ןעלבצנאמ עדייב ראפ
 ךיז טָאה טענראב ןעוו ,ןייג וצ טיירג ןעוועג ןיוש ןענייז ייז .טַײצלָאמ
 :טגָאזעג ,ןעמיאכ ףא קילב א קידנפראוו ,ןוא ןטלאהראפ

 ןוא עטָאּפאק ןַײד סיוא וט ,םִיאכ ,ןגָאז ריד לעוו'כ סָאװ ,טסייוו ---
 ,לקער א סנַימ ןָא וט

 ,קידנעייטשראפ טינ םיא ףא טקוקעג טָאה םיאכ
 ?טסייה סָאװ ---
 .סעיָאב עגנוי .קעזיוכ ןכאמ ריד ןופ ןלעוו ּפאש ןיא םיצייל ערוועכ --

 ןעמענ ךיד ןעמ ףראד ,עטָאּפאק עגנאל א ?סָאװ ,ייז טלעפ קעטיײװּפָאק
 ,לבמיצ ןפא

 ,רעגנעה םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ,רעפטנע סמיאכ ףא קידנטראוו טינ-
 :ןעמיאכ טגנאלרעד ןוא לקער טלא ןא ןעמונעגּפָארא

 זָא וט ,אנ --
 ,עקַײדָאלָאכ עגנאל ןַײז ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא םִיאכ טָאה ןרעגמוא

 טנעה יד ,ןייטש ןבילבעג זיא ןוא לקער עגנע ,עצרוק סָאד ןָאטעגנָא
 טעשודנָאלבעג טָאה ןּפיִל ענייז ףא .לסיב א טײרּפשעצ ןוא ןזָאלעגּפָארא
 ,סיפ ענעגייא יד טכארטאב טָאה רע .לכיימש רעטאוועשיראנ-קידלוש א
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 ,ענעטינשעגסיוא יד ףא טקוקעג ,ןרָאװעג רעגנעל יו םעצולּפ ןענַײז סָאװ
 ,ךעלּפעגק יד ראפ ךיז טּפאכעג ,לקער םענופ סעלָאּפ עטקיכעלייקראפ
 טלָאװ רע יוװ ,ןעזעגסיוא רע טָאה ןצנאגניא .,,לברא עצרוק וצ יד ןגיוצעג
 ..טנעקרעד טינ ןיילא ךיז

 ןקניל ןראפ ךיז קידנּפאכ ,טלמרומעג רע טָאה --- ...ערקירּפ סעּפע --
 | ,ןעמאלפ ןביוהעגנָא םעצולּפ םיא טָאה סָאװ ,רעיוא

 עטוג ץנאג א ךָאנ -- .ןענאטשראפ טינ טענראב טָאה -- ?יסָאװ ---
 | .עקראניראמ

 םיאכ טָאה -- !טינ ןעמ ןָאק עקלידָאלָאכ ןַײמ ןיא .,.ע"ע ..,ןוא ---
 -אש יז ןגָארטעג םייח רעד ןיא ,.דעגעב רענשזאוו א -- .טלמאטשעג
 ...םיסָאב

 ןרילראפ וצ ןביוהעגנָא טענראב טָאה -- !רענירג ןייק טינ יז ,ע --
 ערוועכ :ריד ךָאד טגָאז עמ !עקַײדָאלָאמס-עקַײדָאלָאכ -- ,דלודעג םעד
 א סעּפע טסָאה .עקיײדָאלָאכ ןַײד טימ ןעיירדוצסיוא ןכאמ ריד ןופ ןלעוו
 ,ןיבָאראטס טינ ריד זיא ןָאדנָאל ?ןָאדנָאל ןיא ןעזעג סעקַײדָאלָאכ ךאס
 -ַאכ א ןוא ןאמייה -- םיאכ ,טענראב -- לרעב זיא ,רעדורב-רעטוג ,ָאד
 ןרימ םערָאװ ,טינ סעיש ןייק ךאמ ןוא ..שעבלאמ ןייק טיג זיא עקַײדָאל
 !עק-ַײדיָאלַאכ ןַײד םילוצ טעברא רעד וצ ןקיטעּפשראפ עדייב

 םעד קידנקוק ,ןטענראב ןעגנאגעגכָאנ םִיאכ זיא רעטעטנעּפעג א יװ
 ..ןעזעג לָאמ עטשרע סָאד ייז טלָאװ רע יו ,סיפ יד ףא ךיז געוו ןצנאג

 ,טדערעגסיוא טינ טרָאװ ןייק טאמיק ּפאש ןיא רענייק טָאה קיטימ זיב
 ןעוועג ךעיײש ןענַײז סָאװ ,רעטרעוו ענלצנייא ןלאפעג זיולב ןענַײז סע
 | | ,טעברא רעד וצ

 -ראפ ,דמעה םענעלענאלפ ,ןכייוו םעד ןופ לברא יד טימ ,לקער א ןָא
 -ראפ לייטנטסרעמ ,ןצרוק םעד טימ ןוא ,סנגיובנלע יד רעביא זיב טצראש
 ןעגנאגעגמוא *סָאב , רעד זיא --- ,ןייצ יד ןשיווצ עלעקלויל ,םענעשָאל
 ,טגָאזעג סעּפע ָאד ,ןזיװעגנָא סעּפע ָאד .ןטייווצ םוצ רעטעברא ןייא ןופ
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 -עג ןופ רעמ קידנפורסיוא טַײצ וצ טַײצ ןופ ,ךיז טקוקעגוצ םאטס ָאד
 ;טייקידנעװטיונ ןופ יו ,טַײהניױװ

 .!סעיָאב ,ּפא יראה .וצ ךיז טלַײא !ּפא יראה --
 ,ןעוועג טניוװעג ןיוש ןענַײז רעטעברא יד ןכלעוו וצ ,ףורסיוא רעד

 םענופ "טשששוה; םעד וצ ןוא געז רעד ןופ יירעצלירג רעד וצ יו
 ךיז טָאה רערעדעי .טאהעג טינ גנוקריוו םוש ןייק ייז ףא טָאה ,לבוה
 ,רעִירפ יו ,רעמאזגנאל טינ ןוא רעכיג טינ טעברא ןַײז ןָאטעג רעטַײװ
 ןָאט רעטיצ א קידנליוו טינ יירשעגסיוא ןדעי אב טגעלפ רָאנ םִיאכ ןייא
 ,לבוה ןסיורג ןפא ךיז ןגײלנָא ךעיוק רעמ טימ ןוא

 סיורא זיא ןוא 1?!רעגניד/, :ןָאטעג גָאז א סָאב רעד טָאה רעגייזא סנייא
 | .ּפאש ןופ

 עלא ןבָאה יוזא ,םיא רעטניה טכאמראפ ךיז טָאה ריט יד רָאנ יו
 ראפ ןקידירפאב טלָאװעג ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,ןדייר ןביוהעגנָא לָאמאטימ
 | .ןגייווש םענעגנווװצעג ָאש עכעלטע יד

 ,רעִירפ יו ,טעוועילבוהעג ןוא ןענאטשעג זיא םִיאכ
 -ָאהעגסױא יד ףא ןרעדָא ענעגיוצעגנָא עקיד טימ רעכָאב רעראד א

 טגיילראפ טנעה יד .טאטשראוו סמיאכ וצ ןעגנאגעגוצ זיא טנעה עטעווער |
 ,טעברא רע יװ ,טקוקעגוצ עלַײװ א רע טָאה ,סענעשעק-ןזיוה יד ןיא

 :ןַאטעג גָאז א םיטש רעכעלקירעזייה א טימ זוא |
 א לבוה ןטימ יוזא ךָאד ט'ריא ,ןאמסדנאל רעטסימ ,רָאנ טרעה ---

 | .ןסיײרניײא טלעוו עבלאה
 ןופ ןעלקניוו יד ןיא רָאנ ,טסנרע ןבילבראפ םענָאּפ ןַײז זיא ייברעד

 .עלעשטיינק שינָאריא טכַײל א טגיילעצ ךיז טָאה ליומ
 -עגנָא סָאװטע ,לבוה ןפא טנאה רעד טימ ןייטש ןבילבעג זיא םיאכ

 ןגעלעג זיא ,רעכָאב ןראד םוצ טדנעוועג ,ןגיוא ענַײז ןיא .סיורָאפ ןגיוב
 .עגארפ עמוטש א

 (,לגנע) קיטימ -- רצגניד1ג
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 ,ןרעװ דימ ךיג ריא טעוו ,ןלַײא יוזא ךיז טעװ ריא זא ,ןיימ ךיא --
 | | ,ןאמסדנאל

 יד ןופ עינַאריא ענעטלאהאב יד טּפאכעגפוא טינ טָאה רעיוא סמיאכ
 יו ,רע טָאה ,רעכַאב ןראד םעד ףא ןגיוא עוויאנ טימ קידנקוק .רעטרעוו
 - ;טלמאטשעג ,קידלוש

 ,.."ּפָארא ,ּפָארא, .,.סָאבעלאב רעד ,ץלא טביירט רע זא ?סייוו'כ --
 ,,?ךיא סייוו

 םערָאװ ,ןגיילקעווא טינ םעכיוק יד יוזא ןעמ ףראד ,ןגעווטסעדנופ ---
 ,ןאמסדנאל ,טייטשראפ ריא ,ןקעלק טינ גנאל ףא ַײסיװיײס ךַײא ןלעוו ייז
 ,טדערעג קיסיײב יוזא ץלא רעכָאב רעראד רעד טָאה -- ?ןיינ יצ

 טענראב ךיז טָאה -- ?רעלשוב ,ןבָאה םיא ןופ וטסליוו סָאװ ---
 םעד ,דנאל ןיא ןכָאװ יירד ;רענירג א ךָאנ זיא רע -- .טשימעגניירא
 | ,טעברא רעד אב גָאט ןטשרע

 ןפורעגּפָא טַײז רעטייווצ רעד ןופ ךיז טָאה --- !רעלשוב ,ּפָא זָאל ---
 ,ןטעברא טעװ רע -- .לדרעב ךעליורג ןריושעג א טימ לשטנעמ ץרוק א
 . ,ןלַײא וצ ןרעהפוא רע טעוװ ,רימ לפיוו

 עטייווצ יד ןזָאלעגכרוד רעלשוב טָאה -- ?רענירג א זיא רע ,יוזא --
 ,ךיז ןסעומשוצכרוד טרָא ןפא דלאב רעכַײלג עקאט זיא -- .גנוקרעמאב
 ,ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,ןסיוו רע לָאז

 א טכַײל רע טָאה ,סענעשעק יד ןיא רעפיט טנעה יד קידנקורניײרא
 ,םעליוא ןא ראפ עדער א ןטלאה טייג סָאװ ,רענדער א יװ ,ןָאטעג לטסוה
 | :רעטרעוו ןלייצ ןעמונעג ןוא

 א ןיא ָאד ןטעברא רימ זא ,ןאמסדנאל רעטסימ ,ןסיוו טלָאז ריא --
 רע טָאה -- ?זיא ּפאשיטעווס א סָאװ ,רעטסימ ,טסייוו ריא .ּפאש-טעווס
 -טעווס א -- .ןגיוא עקידנעגנירדכרוד ענַײז ןעמיאכ ןיא ןבָארגעגנַײא
 רעיא טעברא רעד אב סיורא ךַײא ןופ טגָאי עמ ּוװ ,טרָא ןא זיא ּפאש
 --- סייווש-טיונ ןכָאנ ןוא ,סייווש-טיונ א -- סייווש ןטעשָאּפ טינ ,סייווש
 אב ןעמ טגיוז םעדכָאנ ןוא ..?ןאמסדנאל ,טרעה ריא ,,!סייווש ןקיטולב א
 ןרעדָא יד ךַײא אב טיצ עמ ןוא רענייב יד ןופ ךראמ םעד סיוא ךַײא
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 ןא ןעמיאכ וצ ןגױצעגסױא רע טָאה -- ףרעדָא יֹדיָא טָא .סיורא
 רעד ןיוש טעװ ,ןאמסדנאל ,סָאד --- ,קירטש יװ עקיד ,ןרעדָא טימ םערָא
 יצ ,ךַיײא וצ טדער עמ סָאװ ,טייטשראפ ריא ...ףליה רעַײא ןָא ןָאט סָאב
 ,רע טָאה -- !ןיײגנָא טינ שינעלַײא-שינעגָאי ןייק ָאד טעװ זדנוא אב ..?ןייג
 טניימ -- .ןָאטעג יירשעג א לָאמאטימ ,ןעמִיאכ וצ טראה קידנטערטוצ
 טליוו ריא :טנוזעג ןכאווש רעיא ראפ קראטש ָאד טגרָאז עמ זא ,טינ
 ,סיורא ךַײא ןופ טעוװ עמָאשענ ערעשָאק יד זיב שטָאכ ,ךא -- *ןעטעווס,
 ריא ,ןסַײרנַײא טינ סעקשיק יד ךַײא בילוצ ךיז ןרימ !ָאד טינ רעבָא
 ..!?ןאמסדנאל ,ןיינ יצ ,טייטשראפ

 ,רעטַײװ סָאװ רָאנ ,ןטלאהעגנייא טדערעג רעלשוב טָאה בייהנַא םוצ
 זיא סע .ןרָאװעג סאלב םיא אב ןענַײז ןּפיל יד ,רעזייב ןוא רעכעה ץלא
 ןָאק רע רעכלעוו ןגעוו ,ךאז א זיא ּפאש-טעווס יד זא ,ןעוועג קיטנָאק
 ,ןדייר טינ קיטליגכַײלג

 -וצ יװ ,ךיז טקוקעגוצ רעמ ןוא ליטש ןענאטשעג זיא ּפאש עצנאג יד
 - ,ךיז טרעהעג

 רע -- .טלמאטשעג םיאכ טָאה --- ?סַײװ ךיא .,?קידלוש ןיב ךיא --
 | ...סָאבעלאב רעד ךָאד זיא רע ,*ּפָאה ,ּפָאה,, :רימ טגָאז

 עקידנטעב יװ ןוא ענעקַארשעצ ענַײז ,םענָאּפ קידלוש סמיאכ
 לפענק א אב ןעמונעגנָא םיא טָאה רע .טליקענּפָא ןרעלשוב ןבָאה ןגיוא
 ;טרעלקרעד ךייוו-ךעלטנַײרפ ןיוש ןוא טסעוו ןופ

 ?טייטשראפ ריא .ןגָאי עלא ךָאד ךיז רימ ןזומ ,ךיז טגָאי ריא זא ---
 ,רעמ סיוא טעברא "טנאה ,, ןייא זא ,רעטעוװס רעד ,ןקרעמאב רָאנ רע לָאז
 -עמע ןא זיא סָאד זא .ןטעבראסיוא ליפיוזא ןלָאז עלא ,ןרעדָאּפ רע טעוװו
 ּפאש-טעווס ןַײז טימ ןעמוק םיא ףא לָאז רעַײפ א ,!רעביירט-רעגענ רעס
 | !םענייניא

 "רעגענ יד רעביא רעעזפוא יד ןעמ טפור יזא -- רעבײרטרעגענ א1
 .עקירעמא-םערָאד ןיא סעיצאטנאלפ-לַאװמיױב יד ףא רעטעברא
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 -- ,ןאמייה ,ןסַײרנַײא טשינ ןגעװטנַײזנופ טנוזעג ןַײד ךיז טספראד --
 .ןרעלשוב ןטלאהעגרעטנוא ןפיוא ןַײז ףא טעגראב טָאה

 "ּפָא ךיז טָאה -- ..ןגרָאזאב ךייא ראפ ּפאש יד ןיוש טעװ סָאד -
 ,לקגיוו ןופ לָאק קידגעּפירקס א ןפורעג

 רעדיוו רעלשוב ךיז טָאה --- ,ןייטשראפ וצ ןבעג ךייא לעװ ךיא --
 ,..טלָאװ ,ּפאש-1"ןָאינוי, א ןעוועג טלָאװ סָאד ןעוו --- ,טשימעגנייוא

 טעװ רע .עינוי ןַײז וצ ןעמונעג ןיוש ךיז טָאה רעלשוב !אשדש --
 ןעמ טָאה -- ,ןעז טעוו ריא ,םזילאיצָאס ןייז ראפ ןעמענ דלאב ןיוש ךיז
 ,קיטימ ףא ָאש בלאה א טָאה רע -- ,ןגָאלשעגרעביא בייהנָא ןופ ךיילג םיא
 סעּפע רעסעב ּפאכ טָא !םזילאיצָאס טימ עינוי -- ןענעשראד ךיז רע טמענ
 ןַײז טעוװ ,רעטעווס רעד ,ןַײרא דלאב רע טמוק ,טינ זא ,ןיײרא ליומ ןיא
 ,ןסע וצ טרָאּפשראפ

 ןסע ךיז טצעזעג ןֹוא טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה רעלשוב
 -כיט יד ןופ ןדניבסיוא ןעמונעג קידנלייא רערעדעי טָאה םיא טימ ךיילג
 -עגטימ טָאה'ס רע סָאװ ךעלריּפאּפ ןופ ןעלקיוופוא ןוא טיורב ךעל
 עלא ןיוש ןענַיז םורא טונימ א ןיא .טשרווװ ,גנירעה ,זעק --- טכארב
 ףיז טָאה םיאכ ןייא .טייקעג קאמשעג ןוא ןטאטשראוו יד ףא ןסעזעג
 ,ןעלקניוו יד ןיא טכוזעג סעּפע ןוא ּפאש ןרעביא טיירדעגמורא

 .ןָאטעג גערפ א טענראב םיא טָאה --- ?ןטרָאד וטסכוז סָאװ --
 ,טנעה יד ןשאוו םוצ רעסאוו לסיב א --
 ,רעטכעלעג א ןכָארבעגסיױא טָאה ּפאש ןיא
 טענראב טָאה -- .!רענירג א ךָאנ זיא רע ?סָאװ ריא טכאל סָאװ --

 ,טרעפטנעראפ םיא
 עמ ,ןטעב טלָאװ רע יו ,ןטייווצ םוצ םענייא ןופ טקוקעג' טָאה םִיאכ

 ,ָאד ןעמ טכאל סָאװ ,ןרעלקרעד םיא לָאז
 רָאנ טינ ָאטינ טיַײצ ןייק זיא ,רעדורב-רעטוג ,ּפאש-טעווס א ןיא --

 .ןייראפ רעלענָאיסעפָארּפ -- ןָאינוי1
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 וצ ןבעגעג רעלשוב םיא טָאה -- ,ןסע וצ עליפא רָאנ ,ךיז ןשאוו םוצ
 ,ןייטשראפ

 ףא ָאש עצנאג א טָאה עמ ּוװ ,קירבאפ א ףא זיא רע ,טניימ רע --
 | - ,קיטימ

 םיא טָאה -- .:רָאג ןוא ,רענירג א זיא רע ,טשינרָאג טניימ רע --
 ,טרעפטנעראפ ךאז ןייא טימ טענראב

 ןראפ טנעה יד ןסיגּפָא ךָאד ףראד עמ ...רעסאוו פאק א רעבָא --
 ,ןַײז שרעדנא ןָאק יװ ןענאטשראפ טינ םִיאכ טָאה -- ...ןסע

 ןזייװאב טינ טסעװ .רעלעק ןיא ,ןטנוא זיא ןארק-רעסאוו רעד --
 ,ןסייברעביא יא ,טנעה יד ןשאוו ןייג יא

 ךיז טָאה -- ,ןסע רעכיג ךיז ץעז ןוא ,ןאמייח ,ראנ ןייק טינ ַײז ---
 טנוװָא ןיא רעגייזא טכא זיב וטסעװ ,טינ זא -- .טרעזיײבעגנָא טענראב
 .ןבָאה טינ ליומ ןַײד .ןיא

 --- ,טשימעגניירא לשטנעמ עקירעדינ סָאד ךיז טָאה --- ,םיא טזָאל --
 סָאד טעברא רעד אב ךָאד טוט ?לװער א זיא סָאד זא ,טינ טעז ריא
 - ,סיוא טינ לטיה

 קיטומטוג םיטש עטייווצ א טָאה -- ,סשינָאבאר א ךיוא לדרעב א --
 ,סאּפש םעד ןטלאהעגרעטנוא

 -ָאטסיר אזא ןַײז טַײצ רעד טימ ט'רע ,לדרעב ןַײז יימרעוועל ---
 יד ןעמונעגנָא טענראב ךיז טָאה --- ,טינ עריומ ןייק בָאה ,וד יו ,טארק
 ,וװערָאק ןַײז ןופ עדווירק

 קידלודעגמוא קראטש ןיוש רע טָאה ,ןעמיאכ וצ ךיז קידנדנעוו ןוא
 ;ןבעגעגוצ

 ןָא רָאנ טקוק ףסע ייג ןוא רענירג ןייק טינ יז ,ריד טנָאז עמ ---
 !טינ סעיש ןייק ךאמ ,ונ !ןשאוועגמוא ןסע טינ ןָאק !ץלעּפ ןיא קידאצ םעד

 .ןעמונעג דלאווג טימ יװ ןוא טאטשראוו םוצ ןעגנאגעגוצ זיא םיאכ
 ,טשרּוװװ טימ טיורב סָאד ליומ ןיא ןּפָאטש

 ךיז טסעװ ,סע -- .ןבירטעגרעטנוא טענראב טָאה -- !סע ,סע --
 ...יימרעוועל ,ןשאוועג ןָא ןסע ןעניווועגוצ
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 לָאז רע ,ןעמיאכ ןדיירוצרעביא ןעמוקעגנָא גנירג טינ זיא ןרעלשוב
 .רעכאמלבעמ יד ןופ גניטימ ןפא ןייג

 ,ןעגניטימ ףא טינ ,ןענוואד לוש ןיא רע טייג סטכאנוצקיטיירפ
 ןיוש .טניווװעג ןיוש רע זיא יוזא רָאנ ,ןגעוו טַײקמורפ ןופ טינ זיא'ס

 -שידִיי לסיב םעד ןופ ןבילבראפ סָאװ-ּפאנק ,םעשאהכערָאב ,ךיוא יוזא
 ,ןעמ טגייבראפ עכנימ א ,טונימ ןייא ןיא ּפָא ןעמ טּפוז ןענוואד סָאד .טַײק
 -ראב ךיז טָאה ...ןרָאװעג טכער ךיוא ןיוש זיא ןשאוועג ןָא ּפאש ןיא ןסע
 םִיאכ ,ןאמייה --- ןעמָאנ ןשִיוג א ןבעגעג םיא רע טָאה ,טסולגראפ ןטענ
 לדרעב סָאד טאשעג טינ טלָאװ'ס זא ,רע טגָאז טציא ןוא ..!טינ םיא טסאּפ

 ןפראווכָאנ סעסובָאל יד םיא ןלעװ ,טינ זא ,?ןכַײלגראפ, לסיב א
 ,..סאג ןיא רענייטש

 !ןטיהּפָא טינ ךיוא סָאד .רָאנ רע לָאז ,סעבאש לקיטש סָאד ןבילבראפ
 יןעגניטימ ןייק ףא סטכאנוצקיטיירפ טינ טייג רע ,ןיינ

 .ךעּפ יו ןענאטשעגוצ רעלשוב רעבָא זיא
 -וצ טינ ךָאד ךיז ןביילק רימ .ןבָאה טינ עטָאראכ ןייק טעװ ריא --

 -גניטעווס רעד ןופ ןרעוו וצ רעטָאּפ יו ,ןטכארטאב טעוו'מ .ןצנאט ןעמאז
 ,ןעמוקאב ןיול ןרעסעב .ןדנוטש ערעצריק ןטעברא ...םעטסיס

 / פלַאהעגוצ ךיוא טָאה טענראב

 אזא ץלא ךָאנ ןוא ,רענירג ןייק טינ ,ךיז טכאד ,ןיוש ךָאד טסיב --
 טסייטשראפ וד .ןיבָאראטס ןופ ןעמוקעג סָאװרָאנ טסלָאװ וד יו ,דלָאי
 ןוא ןעָאש עגנאל יוװ ,רעסעב זיא ןיול רעכיוה ןוא ןעָאש עצרוק זא ,טינ
 ?ןיול רעניילק

 ,ןסיוו טלָאװעג םִיאכ טָאה -- ?ןכאמ סע ריא טעוװ יוזאיוו רעבָא --
 ןביירשנַײא ךיז לָאז רעטעברא-לבעמ רעדעי זא ,ןעז ןלעװ רימ ---

 ,ןָאינוי ןופ דילגטימ ןייק ןַײז טינ טסעוװ ,לשָאמעל ,וד ביוא ,עינוי ןיא
 ךיוא ּפאש רעדנא ןא ןיא ךיד טעװ עמ ןוא ,ןטעברא טינ ּפאש ןיא וטסנָאק
 ,ןלעװ רָאנ לָאז עמ זא ,ןיוש וטסייטשראפ .טעברא רעד וצ ןזָאלוצ טינ
 ,..ודנוא ןָא רָאנ ךיז טדנעוו סע ?ןריפסיוא ץלא ןעמ ןָאק
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 ןפראוו יז זא ,רע טוט סָאװ .ןייג זומ עמ זא ,ןענאטשראפ טָאה םִיאכ
 ..?ּפאש ןופ סיורא ןצנאגניא עקאט םיא

 רע סָאװ ,לָאמ עטצעל סָאד ןוא עטשרע סָאד ןעוועג זיא סָאד רעבָא
 ?ןייראפ ןיא ןביירשראפ ךיז לָאז רע ,ןליוו ייז .גניטימ א ףא ןעגנאגעג זיא
 רע --- לָאצּפָא-סדילגטימ ןלָאצ טעװ רע ,ןביירשראפ ךיז טעװ רע ,טוג
 ףא ןייג רעבָא --- ,ךאז עקיטייג א זיא עינוי א זא ,ךיוא ןיילא טייטשראפ
 !טינ טלעוו רעד ןיא ןפיוא-םושעב -- ןעגניטימ ערעייז

 .ןעוועג ןלעפעג עקפאד םיא זיא בייהנָא םוצ
 א לשיט א ףא טייטש לאז ןכעלטלאק ,ןסיורג ןופ גנאגניירא םאב

 ןיא יוװ רָאג ,עייבטאמ ענרעּפוק א ןַײרא טפראוו רערעדעי ןוא רעלעט
 רעטייווצ רעד ןופ .ןרעה דיגאמ א לוש ןיא טמוק עמ סייב ,םייה רעד
 עקניניד ןּוא ןעגנוטַײצ טימ טגיילראפ ןצנאגניא שיט א טייטש ריט טייז
 רערעדעי טאמיק .ןרילָאק יילרעלא ןופ ךעלטעלבראש טימ ךעלכיב
 טאלג טנעייל רעדָא ,סעּפע טפיוק ,לשיט םאב עלַײװ א ףא ךיז טלעטש

 -ניא ןַײרא טקוק ,טגאה ןיא ייז טמענ ,ךעלכיב יד ןופ ןעמענ יד רעביא

 ךיז ןלעוו'ס רָאנ יו, ,ןפיוק וצ קידנגָאזוצ ,קעווא קירוצ טגייל ןוא קינייװ

 ,לופ לאז רעד טרעוװ זַײװכעלסיב ..."סינעפ עיירפ רָאּפ א ןרעגלאווראפ

 ,ןשטנעמ ערעטלע עליפא ןוא עקירָאילטימ ,םירעכָאב עגנוי ןעמוק סע

 ראפ יװ טמארעגפוא זיא עמ ,טבעלאב ןעמעלא אב ןענַײז רעמענעּפ יד

 ןָא קנעב עגנאל ףא ךיז טצעזעצ םעליוא רעד .טעברא רעקיטכיוו א

 טייטש לייט א .ןביײהנָא ךיז לָאז גניטימ רעד ,טראוו עמ ןוא סעשטנערָאּפ

 -פוא ןוא "עיני, יד ןקראטשראפ ןגעוו קיציה טדער ןוא זַײװסעקּפוק

 עטשרע סָאד ךיז ןענעגעגאב סָאװ ,ןשטנעמ .ןיול-סטעברא םעד ןבייה

 ןופ טנעקעג ןיוש ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,ןטייווצ םוצ רענייא וצ ןעייג ,לָאמ

 .ענעגייא ןשיװצ ךיז טליפ עמ ,שימייה ,טעשָאּפ יוזא ָאד זיא ץלא ,ןרָאי

 וצ ךיז קידנגיײבנָא ,םִיאכ טָאה --- ,עפיסא ןא ףא יוװ ,קידעבעל ---

 ,טקרעמאב טמיורעגפוא ,ןטענראב

 ןקעל וטסעוו ,ןדייר ןרעלשוב רעזדנוא ןרעה דלאב טסעוו ,טראוו ---

 ,טגָאזעגוצ ,ןרעלשוב ןַײז טימ ץלָאטש ,טענראב טָאה --- ,רעגניפ יד
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 םיאכ טָאה --- ,ּפאש ןיא סעשַארד ענַײז ךיז טרעהעגנָא גונעג ןיוש ---
 ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א לטיב טימ

 ,סרעלשוב עכלעזא ךאס א ןעװעג ןטלָאװ ליוועלאה ,,יימרעוועל --
 טָאה -- ,יילק םעד זדנוא ןופ ןגיוצעג טינ יוזא םיטאכעלאב יד ןטלָאװ
 ,טַײז רעטייווצ רעד ןופ ןפורעגּפָא רעטנאקאבמוא ןא ךיז

 טענראב טָאה -- ,ןעוועג טינ עינוי ןייק טלָאװ ,רעלשוב טיג ןעוו --
 .עינוי רעד קעווא רע טיג טנַיז ןבעל עצנאג סָאד -- ,טציטשרעטנוא

 ןסירעגרעביא טָאה שיט ןרעביא רעמאה םענרעצליה א טימ פאלק א
 | ,טעומש םעד

 -ראפ ץראווש ,קיסקוװנײלק א ןענאטשעג זיא עדארטסע רעד ףא
 רעדייסעק ,ןוא רערעל ןקידלטעטשניילק א ןופ םענָאּפ א טימ לדניוש
 טעו םעליוא רעד זיכ ,טראוועג ,זָאנ רעד ףא ענסנעּפ יד קידנטכיראפ
 ןענַײז םיא רעטניה ,ןקיוראב ךיז ןוא רעטרע יד ףא ןצעזרעדנאנאפ ךיז
 סמיאכ ,ּפאש רעייז ןופ לדיי עיורג סָאד ,ןָאמָאלָאס ,רעלשוב :ןסעזעג
 ןעמיאכ עכעלטע ךָאנ ןוא ,טסילאיצַאס קעשזד ,ןאמסדנאל סטענראב ןוא
 .ןעניושראּפ עטנאקאבמוא

 ךיילג ענסנעּפ ןיא לדניושראּפ סָאד טָאה --- !עדניירפ ןוא ןסָאגעג --
 ןבילקעגפוא טנייה ךיז ןבָאה רימ -- ,עװאטקָא רעכיוה א ףא ןעמונעג

 ךַײא ןלעװ רימ ?ןַײז טינ רעדָא ןַײז :עגארפ יד ןסילשאב וצ רעהא
 עטפיוקראפ ןביילב ריא טליװ ..?ןבראטש רעדָא ןבעל ריא טליוו :ןגערפ
 רעטעברא עיירפ ןַיז טליוװ ריא רעדָא ,טציא זיב טַײז ריא יוװ ,ןפאלקש
 ?ןייראפ ןעיירפ א ןופ

 ,ןטענראב טגערפעג ליטש םיאכ טָאה -- ?רע זיא רעוו ---
 -ראעג רעירפ ןיוש ט'רע .עִינוי רעד ןופ ראטערקעס רעד זיא טָאד ---

 ,..רעשרעדיינש א -- עינוי א ןיא טעב
 -עמ טגָאזעג םיאכ טָאה -- ,טדער רע יװ ,טיג רימ טלעפעג סע ---

 ,סעגיוו
 ,טדער רע סָאװ ,וצ רָאנ ךיז רעה וד .סיוא טינ טכאמ'ס --
 ,,טיג סעפע טמענ סע --
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 ןופ רענייא ןָאטעג גָאז א ליטש טָאה -- ,שידאק רענעגנודעג א --
 ,טַײז רעד

 ,טגָאזעגוצ טענראב טָאה -- ,ןדייר ערעדנא ןלעװ דלאב ,טראוו --
 רעבָא .לכלעק ןיד ןַײז ףא ןעִירשעג ראטערקעס רעד ךָאנ טָאה גנאל

 ןקירעביא ןייק םעליוא םעד ףא ןבָאה ןזארפ עקידנעגנילק ,עכיוה ענַייז
 זיא ,ןדייר טלעטשעג ךיז טָאה רעלשוב ןעוו טשרע .טכאמעג טינ םעשיור
 ןיא טעברא רעד ןופ גנורעדליש ןַײז .םאזקרעמפוא ןרָאװעג לאז רעד
 -יבראפ ןוא סאק טימ ןגיוא יד ןדנוצעגנָא ןעמעלא אב טָאה ּפאש-טעווס
 "יוזטולב יד סעסָאב יד; ןגעוו רעטרעוו עקידרעַײפ ענַיז ןוא ,גנורעט
 ןטנעמסידָאלּפא טימ ןרָאװעג ןסירעגרעביא לָאמ עכעלטע ןענַײז *רעג
 ז"!רעיה .רעיה; :ףורסיוא-עמָאקסאה ןטימ ןוא

 ,טאהעג עָאנאה םִיאכ טָאה -- ,עדרָאמ א ייז רע טבַײר ,ַײא --
 ןופ רעקראטש ןוא רעגנעל רע טָאה ,טקידנעעג טָאה רעלשוב ןעוו ןוא

 טָאה םיאכ .ןָאמָאלָאס טדערעג טָאה ןרעלשוב ךָאנ .טרידָאלּפא ןעמעלא
 ,םיא ןופ רעגניפ יד טקעלעג טעשַאּפ

 רעד ןיא ןבעל רעזדנוא ּפָא טלָאמ רע יו ,טסרעה וד ,טסרעה וד --
 -- .טַײז ןיא ןגיובנלע ןטימ ןטענראב טעכרוטשעג רע טָאה -- ?םייה
 גראווניילק ןַײד יװ ,ןעזעג ןוא ריד אב ןעוועג זיא רע זא ,שרעדנא טינ
 ,,לפָאטראק א ראפ ךיז טגָאלש

 רע -- ,טלכיימשעג טענראב טָאה -- ,רימ וצ ןייג טינ ףראד רע --
 ...ץוט עבלאה ענעגייא ןא טָאה

 ,רענדער רעטירד א ןדייר ןעמונעג טָאה טָא רָאנ
 יד ףא םיוש טימ טָאה -- !םיסינ סטָאג ףא טינ ךיז טזָאלראפ --

 רעכָאב רעראד א ןעִירשעג ,גנוגנערטשנָא ןופ קידנרעוו יולב שזא ,ןּפיל
 "רוב יד ןבָאה סָאד -- ,לכיט-ודלאה ןטיור א טימ דמעה ןכייוו א ןיא
 יד ןדניש ךַיײא ןופ ןלעוו ייז ןעוו ,יידעק ,טָאג א טכארטעגסיוא סעיושז
 ,טרעשאב יוזא טָאג ןופ זיא םאטסאנימ ;ןגָאז ןענָאק ךַײא ןעמ לָאז ,טיוה

 יףורסיוא-סגנומיטשנייא רעשילגנע ןא !טרעה ,טרעה 1
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 -עדנושעג א -- רעטייווצ רעד ןוא ,רעדניש-טיוה א ןַײז לָאז רענייא זא
 "טעפ ןופ ןרעוו טצאלּפעצ ןלָאז סעסָאב יד ,וצ טזָאל סָאװ ,טָאג א !רענ
 א זיא ,טאז וצ טיורב ןייק ןבָאה טינ ןלָאז ,רערָאטעברא ,רימ ןוא ,טַײק
 רעשיוי ןַײז ףא ןפראד ,רערָאטעברא ,רימ ןוא ,סעיושזרוב יד ןופ טָאג
 לריוג רעזדנוא ןעמענ ןפראד רימ ...ןזָאלראפ טינ ךיז םיסינ ענַײז טימ
 ..!טנעה ענעגייא ערעזדנוא ןיא

 ,ןרָאװעג רעטרעטיצראפ א זיא םִיאכ
 ךָאנ סעבאש ןדעי טנשראד סָאװ ,טסילעשַאס רעד ךָאד זיא סָאד --

 .רענדער םעד טנעקרעד םיאכ טָאה -- ,סאג ןפא דנע-ליימ ןיא קיטימ
 ,ןענאטשראפ טינ טענראב טָאה -- ?סָאװ זיא ונ --
 וצ ליורג א ןָא ךָאד טּפאכ סע שרעטרעוו אראפ סָאד ןענַײז סָאװ --

 ..ןרעה
 טינ רעשפע זיא רע !ךיד טעב ךיא ,ָאכסָאקדיציײװ אזא טינ ייז --

 ?סָאװ ,טכערעג
 א םִיאכ זיא --- !יוזא טסגָאז וד וא ,םיא ןופ רעסעב טינ טסיב --

 רעה ..!טכארטעגסיוא רָאג ןיוש ןעמ טָאה טָאג -- .ןרָאװעג רעטכָאקעצ
 טעמכָאכ ,ךיז טלציוו ףטשרעבייא ןגעװו לסיב א סע טדער רע יװ ,רָאנ
 -אק ךָאד ךיז ןלעטש רָאה יד !רעה ,רעה ..!ןכַײלג ןַיז ...טָאג ןגעוו ךיז
 ןוא עריוטרעפייס א ןעמענ ןָאק ייטלוה רעד ,טכער זיא רימ אב ..!ריױּפ
 םיאכ טָאה -- !רָאי עצראווש ידלא וצ ...דרע'רד ןָא ןָאט רעדיילש א

 "עשָאס יד ,טנייפ ייז ןעמ טָאה טסיזמוא טינ -- .טַײּפשעגסױא סאק טימ
 .!ןַײז טינ רעמ ָאד טעװ סופ ןַײמ .!רעסערפ-רעּפיקמָאי יד ,ןטסיל

 םיאכ זיא ,םעליוא ןטכידעג םעד ךרוד ךיז קידנסיוטשכרוד ,ןוא
 ,לאז ןופ סיורא קיטסאז

 רעדניק יד טימ יז לָאז רע ,ווירב טימ ןעמיאכ טפדאווראפ עילקיר
 עמ -- ,יז טביירש -- ,טַײצ ןיוש; .ןָאדנָאל ןייק ךיז וצ ןעמענרעבירא
 ,רָאי ירד ןיוש .?ןטרָאד וד ,ָאד ךיא --- ןרעגלאוומורא ןרעהפוא ךיז לָאז
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 סעלכאס אראפ סָאװ .ןןטאס א ןבָאה רעדניק יד סינ ,ןאמ א טָאה יז סינ זא

 ..ערָאהנַײא ןייק ,טסקאוו לרימ זא ,טינ סעגראפ ןוא; ?ןַײז ייז ןופ ןָאק
 ,"ןווייה ףא יו ,טסקאוו

 ןרעלק וצ סָאװ טינ רָאג רע טָאה ,יז טבַײרש ,ןעמוק םייהא ןגעוו
 זיאס רעוו ..ןעמַארנָאּפ יד טנַײה .רעגנוה ןופ טעינכוּפ לטעטש סָאד |

 עמ .רעַײּפ ןופ יו ,טפיול עמ, ,טציא טרָאפ רעד ,ןרָאפעג טינ רעירפ |
 ךָאנ יז טעװ טציא ..."טרָאפ עמ ןוא ךיז טנקשאמראפ עמ ,ךיז טפיוקראפ
 רעטעּפש רָאי רַאּפ א ןיא --- ,עקּפולאכ רעד ףא עניוק א ןגירק רעשפע
 -קעווא ןצעמע טסיזמוא ןדייס .ךיוא ןפיוק לָאז'ס רע ,ןַײז טינ טעװ'

 ךעיוק א ןָא ךיז וט --- ,ווירב ןדעי עילקיר טקידנע -- ,עשז עז; .ןעקנעש
 ..."בוטש ןיא עטסָאבעלאב א ןבָאה טסלָאז ןוא

 לסיב א .ףָאס א ןכאמ זומ עמ :טכערעג זיא עילקיר זא ,טסייוו םִיאכ
 טַײצ רעד ראפ רע טָאה עלעריד זיא-טינ-ךלעוו א ןענעדרַאניײא ףא טלעג
 סָאד רעהא ןעגנערבוצּפָארא ןסילשאב טינ ךיז רע ןָאק ךָאד .טרָאּפשענּפָא
 יוזא ,רעהא ּפָארא ייז טגנערב רע רָאנ יװ זא ,טסייו רע ,דניזעגזיוה
 ךיז ןטיײרוצסיױרא זיא-סעד-זעװ גנונעפָאה עדעי קיבײא ףא רע טרילראפ
 א ראפ ָאד זיא סָאװ .טיִנ רעייז םיא ךיז טליוו ןבַײלב ָאד ןוא .ןענאדנופ
 -עק ?ָאד טכאמ עמ סָאװ ,טגָאזעגסנייטשימ ,עסיורג יד ןקילג יד ?ןבעל
 ריד ןופ ןעמ טגָאי ,ָאי ןיוש טעברא עמ זא ןוא .קעלס ןוא קעלס רעדייס
 ןיילא ןוא קיניײװ טקישעג רע טָאה םייהא רעשייב .סיורא עמָאשענ יד
 עכעלטע ןרָאּפשּפָא טנָאקעג רע טָאה ,ןעקנורטעג טינ ןוא ןסעגעג טינ
 א עליפא ?ןעמוק סעּפע וצ ָאד ןעמ ןָאק יוזא רעבָא ,טלעג-עקשיק לבור
 .רעווש זיא ןכאמ ןבעל

 ןעוועג םייה רעד ןיא ףשטנעמ א ןופ טכאמ ענידעמ יד סָאװ טניַיה
 .רעכאמלבעמ א רעלטסניק א ןגָאז געמ עמ ,עכָאלעמלאב רעפראש א
 םיא זיא'ס ,סעמע .רָאװָאד-םעש א ןעוװעג זיא טעברא לקיטש א סנייז
 זיא וװָארסָאד .טנאה ןיא טעברא לקיטש ַײנ א ןלאפעגניירא ןעוו ןטלעז
 .ןרוטילָאּפּפָא רעמלא ןטלא ןא .ןטכיראפ לבעמ טלא ןעמוקעגסיוא םיא
 רעבָא םיא זיא ?לבעמ קיטכיר טרָאד ףראד רעוװ ,לטעטש שינַאצּפאק א
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 -יילק א ,קלָאפרַאּפ גנוי א ראפ ןכאמ דָאמָאק םעיינ א ןלאפעגניירא לֵאמא

 ,ןזיואב רע סָאה -- ,ץערָאּפ א ראפ רעטערקעס א רעדָא רעמלא-רעד

 -- ,"'טעברא לקיטש א סנכעליירפ םעד םיאכ זיא סָאד; ףָאק רע סָאװ

 :טגָאזעג טלָאװ עמ יװ רעגייטשא ,ןאדאנ ןיא ןרעוו ןבעגעגנָא טגעלפ

 טגעלפ רע ץראה לפיװ ,סעכיוק לפיוו .לבשמ עקסװַאלװאּפ זיא סָאד

 גָאטראפ ירפ ןופ ייטש ?סָאװ ָאד ןוא !טעברא לקיטש אזא ןיא ןגיילניירא

 ןוא ,לבוה ןטימ טערב יד לציק ןוא ּפאש-טעווס ןיא טנװָא ןיא טעּפש זיב

 ,ּפָאק ,טעברא רעד וצ לכייס ןבָאה סעּפצ ָאד ףראד עמ .,,טערב יד לציק

 !טשינרָאג -- ?ליפעג ,ץראה ,ןגיילנירא םעד ןיא טסוג ?לאֿפנייא

 "רָאג ריד ןופ ןעמ טרעדָאֿפ רעמ -- "ּפִא יראה; רָאנ ,ךיג רָאנ

 | ..יטשיג

 ,עילקיר טביירש -- "?רעדניק יד ןופ סעלכאט רעד ןַײז טעװ סָאוע

 ַאד סָאװ ,ייוו ןוא ךֶא זא ?ןרעוװ ָאד ייז ןופ טעו סעלכאט א ראפ סָאװ ןוא

 ליוװ ןָאק עקרעב :רעדניק עליווו ייז ןעגייז ןטרָאד !רעדניק ןופ טרעוו

 טַײל, .ענשטעטאטס ,עשיטַײל ,עליטש ךיוא -- ערענעלק יד ,ןענרעל

 ןכאמ וצ עכָארב א טעשַאּפ, .עילקיר טביירש --- ,יייז טימ ךיז ןשטנעב

 -סאג ,סרעפיול ?רעדניק ןופ ָאד טרעוו סָאװ ןוא ,"ייז ןעניײש יוזא ,ייז ףא

 ,רערעטלש ןייק ַאטינ ,עמאמ-עטאט ןייק ָאטיג .רעמענעפסעוא ,ןעגנוי

 | .ןטסולג ץראה רעייז סָאוװ ייז ןעוט

 טסייוו רעוו ,ָאד םיא ןָאק רעוו !ָאד טליפ עמ סָאװ ,טייקטנלע יד טנייה

 -- רעכעליירפ רעד םלאכ זא ,טסוװעג עלא ןבָאה םייה רעד ןיא ?ָאד םיא
 ןעמ טגעלפ -- ,"טכַאלעמלאב רעלעדייא ןא;ק ,העכעליירפ רעד םיאכ זיא

 -יבא טינ טראפ רעּבָא ,עכַאלעמלאב א יו עקאט רעמ טינ ,ןגָאז םיא ףא

 "עג ,ןאמ-עשידאקיערועכ א ,עכמיס א ףא שטנעמ רעקיטיינ א :רעװ
 -מיס .סעפלאק אב טייד לקיטש א טאהעג ,סעיינשימ ערוועכ וצ טרעה

 ריוג עמאס האק ,םיטאבעלאב עטסנעש יד טימ טצנאטעג טריוטסאכ

 טנַאיעג טינ לָאמעיק דשװַאק ךָאנ -- דעֹוַאק רעד טינ זיא'ס ,טייצייג

 ןעועג זיא עמ .שטנעמ-עסיימ טליפעג ךיז טָאה עמ ,רעמ טשינ -- ךיז
 ..םאי גערב ןפא עלעדמעז א !טשינרָאג --- ?סָאװ ַאד ןוא ...רע צ ע מ ע
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 ליו עמ טינ ,טסייו עמ טינ -- ?םִיאכ זיא סָאװ ,םִיאכ זיא רעוו !םיאכ
 ןעמָאנ םעד עליפא .,!רָאג ?ןאמייה, :טינ ךיוא ןיוש םִיאכ עליפא ...ןסיוו

 -לַע רעד ףא ןרָאװעג רָאג ןאמייה א ..ָאד וטסרילראפ םענַײד
 | ...רעט

 סָאװ ..עילאק לאלכיב ָאד טרעװ עמ סָאװ ,זיא עטסגרע סָאד רָאנ
 סָאװ ,רעקיבלעז רעד טינ ךיוא ןיוש זיא ןיילא רע ,ןראנ ךיז רע לָאז
 טינ ,עלילָאכ ,רע זיא ,סעריױקיּפא ןייק ,רעקיעב-רעפיוק ןייק ..ןעוועג
 רעבָא ,טינ עדאווא רעסערפ-רעּפיקמָאי ןייק ,טסילעשָאס ןייק ,ןרָאװעג
 ..ןכָאטיב רעקילַאמא ָאטינ ,טינ טרָאפ ןיוש רע זיא ,לָאמא סָאװ ,סָאד
 ןקידעגרָאמ ןראפ טרעטיצעג טינ ,טעגַײדעג טינ לָאמנייק םייה רעד ןיא
 ,טינ גרָאז; :ןעילקיר טימ טענַײטעגניײא קידנעטש ךָאנ ,עבארעדא .גָאט
 רע רָאנ -- ָאד ןוא ."ןזָאלראפ טינ םאטסאנימ טעוװ ןוא עטאט א זיא טָאג
 רעדניק ןוא בַײװ עריומ טָאה ,טגרָאז ,טעגַײד רע רָאנ ,טרעטיצ
 זיא'ס !סָאװ ,טָאג רעדנא ןא זיא ָאד ,זיא סָאװ ,ןעגנערבּפָארא
 סע ,געוו ןופ ּפָארא טריפ סָאװ ,ָאד אזא טלעװ א רעבָא ןיוש
 ןשאוועג ןָא ןסע ןופ ,ןאמייה ןופ ,לקער ץרוק א ןופ ןָא ךיז טבייה
 ..זיב ..זיב ,דרָאב יד ןרעשרעטנוא ןופ ,ןענוואד א ןגייבראפ ןופ
 ןייק טָאג ןיא טָאה עמ זא ןוא ..,טָאג ןיא ןכָאטיב םעד טרילראפ עמ זיב
 סָאד ןטייווצ םעד טינ טניגראפ עמ ,ענאקעמ םענעי ןעמ זיא ,טינ ןכָאטיב
 ענאקעמ טינ םענייק לָאמנייק םייה רעד ןיא רע טָאה סָאװראפ ...ןבעל
 ?םיריווג ערעדנא וצ רעדָא ןטַײצײנ וצ טאהעג סעּפע רע טָאה ?ןעוועג
 זא ..ןטשרעבייא םעד אב טרעוװ ייז ןענַייז םאטסאנימ ,ךַייר ןענייז יז
 יד ןופ ךיז טנרעלעגסיוא ?ָאד ןוא !טינ סערישא ןייק רָאג ליוו רע
 -יי רעד זיא סָאװ :םעליולעשעניוביר םוצ סענַײט ןבָאה ןטסילעשַאס
 ןופ ןרעו טעפ ןלָאז סעסָאב יד ןוא ,דרעפ א יװ ,ןעװערָאה לָאז רע ,רעש
 -ראפ ןוא טינרָאג ןפלעה סָאװ ,סענַײט עכלעזא ךָאנ ןוא ?עצארּפ ןַײז
 -עג ןקיזָאד םעד ןופ ןפיולטנא זומ עמ ,ןיינ ...ןבעל סָאד זיולב ןרעטיב
 למיה םענעיײלב קידנעטש םעד טימ ,אה-וה ןקיבייא םעד טימ םענעה

 -עג יד טימ ןוא סיפ יד רעטנוא ןסאג עקיטָאלב יד טימ ,ּפָאק ןרעביא
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 רע ןעוו ..עשזאס רעקיטש טימ טַײּפש עמ טכלעוו ןופ ,סעגָאפ עטכיד
 עשימייה ,ענעגייא יד טימ לטעטש ןביל ןַײז ןיא םייחא קירוצ טמוק
 "עב םענעסקאווראפ ןטלא םעד טימ ,ןוז רעקיטכיל רעד טימ ,ןשטנעמ
 ,בוטש םורא ןביוט ןוא רעניה יד טימ ,רעטצנעפ ןַײז רעבינגעק ןעמלאס
 סָאװ ,רעכעליירפ רעד םיאכ רעבלעז רעד ןרָאװעג קירוצ רע טלָאװ
 ענעגייא יד יװ ,רערעַײט ןַײז ןָאק סָאװ !םייה יד ,םייה יד ,ַײא ...לָאמא
 רעהא ןופ זא ,ןעילקיר ןביירש טעװ רע :סע טבַײלב יוזא ,ָאי .,?םייה
 ...ןטכארט וצ סָאװ ָאטינ רָאג זיא ןעמוק

 טָאה עילקיר סָאװ ,ןעוועג ןדירפוצ קראטש םיאכ זיא בייהנָא םוצ
 לזאמ ַײנ א יװ סעּפע .ןָאדנַאל ןייק ןעמוקעג זיא ןוא טגלָאפעג טינ םיא
 ןעגַײז רעדניק יד טימ עילקיר טניז :טכארבעגטימ ךיז טימ יז טָאה
 -טעווס יד ,סעמע .ןעגנאגעג טינ קידייל גָאט ןייא ןייק רע זיא ,ןעמוקעג
 עסיורג ףא ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ רעבָא ,סיורא סעכיוק עטצעל יד טיצ ּפאש
 ,טעברא רעד וצ ןקיטריבעגדמערפ א וצ ןטלעז רעייז ןעמ טמענ ןקירבאפ
 רע ,רעבָא ןעמ טרעדָאפ ,טנעה ןלעפ סע ןעוו ,ןאד רָאנ וצ םיא טמענ עמ
 טינ ןפיוא:םושעב רע טעװ סָאד ןוא -- סעבאש ןטעברא לָאז
 ,ןָאט

 םיא זיא סע סָאװ ,עקיצנייא סָאד זיא סעבאש !טינ -- סָאד ןוא ,ָאי ץלא
 -ןטלעז רעדניק יד עליפא רע טעז ךָאװ שצנאג א .םייה רעד ןופ ןבילבראפ
 יז ןפָאלש ,טעברא רעד וצ גָאטראפ קעווא טייג רע ןעוו :קידנכאוו ןעוו
 -אש .,..ןיֹוש ייז ןפָאלש ,קירוצ טגוװָא ןיא טעּפש טמוק רע ןעוו ןוא ,ךָאנ
 ןגייא ןַײז טָאה רע זא ,טליפ רע ןעװ ,גָאט רעקיצנייא רעד זיא סעב
 סָאד רע לָאז ,דניזעגזיוה ןַײז טימ שיט ןייא אב טסע רע ןעוו ,לקניוו
 !טיִג --- סָאד ?ןרילראפ ךיוא

 -עג זיא רעטניוו ןטימ ןעמאזוצ ;טרעדנעעג ץלא ךיז טָאה םעצולּפ
 -יוכ א ךָאנ שעדיוכ א ,ךָאװ א ךָאנ ךָאװ א ,טַײקיזָאלסטעברא יד ןעמוק
 ,םיאכ טייג גָאט ךָאנ גָאט .ָאטינ זיא טעברא ןייק ןוא ,ייבראפ ןענַײז שעד
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 -עמוא טרעה ןוא רעטייווצ רעד וצ ּפאש ןייא ןופ ,ןאמייח ןיוש טציא
 ..."קעלס ,טעברא ןייק ָאטינ; :רעפטנע ןייא םוט

 ;ןטעב ןביוהעגנָא עילקיר טָאה
 םעד לסיב א ןיוש ךָאד טסנָאק ,רענירג ןייק טינ ןיוש ךָאד טסיב --

 ךָאד ןעקנאצ רעדניק יד .ןקירבאפ-לבעמ עסיורג ףא ךוז ייג ,ןשָאל ןגיה
 ,ןגיוא יד ראפ

 -אש ןעמ טעברא ןקירבאפ ףא זא ,ךארּפש ןופ עלוּפ יד זיא סָאװ --
 ,טנָאמרעד םִיאכ טָאה -- ?סעב

 -קיר טָאה --- !ןייגסיוא רעגנוה ראפ רעבָא ךָאד ןלעו רעדניק יד --
 .עניײט ןייא טאהעג עיל

 ?ןגעווסרעדניק יד בילוצ ןדאמש רעשפע ךיז ךיא לָאז --
 -עג ריא ראפ ןבָאה ןגיוא עריא .טדערעג טינ רעמ טָאה עילקיר

 טעברא ןכוז ןביוהעגנָא רע טָאה ...רעטרעוו יו ,רעמ טדערעג -- ,טדער
 ,ןקירבאפ ףא

 יד ןופ טַײקליטש יד ןוא ךָאנ טּפָאלש טָאטש בלאה ןעוו ,גָאטראפ
 ןלייא סָאװ ,רעטעברא ןופ טירט יד ךרוד זיולב טרעטשעג טרעוװ ןסאג
 ךיז טכַײלש ,רעגעלעג ןופ ףוא םִיאכ ךיז טבייה ,טעברא רעד וצ

 רעדנא ןא וצ גָאט ןדעי ךיז טזָאל ןוא בוטש ןופ טייהרעליטש סיורא
 לָאמטּפָא ןוא קילדנעצ עכעלטע טימ ןעמאזוצ .טעברא ןכוז קירבאפ-לבעמ

 יד אב ךיז רע טלעטש עזָאלסטעברא ערעדנא טרעדנוה עכעלטע טימ

 ןענעפע ךיז ןלעוו ייז זיב ,טראוו ןוא קירבאפ א ןופ ןרעיוט עטכאמראפ

 רעד ןופ טעװ רעטלאווראפ רעד ּוװ ,ףיוה ןפא ןזָאלניײרא יז טעוו עמ ןוא

 ."טנעה; ייווצ רעדָא םענייא ןביילקסיוא רעשפע עסאמ רעסיורג

 -עגפיונוצ רעטעברא יד ןעייטש ,טלעק-ןגרָאמירפ ןופ קידנרעטיצ

 -רעווילגראפ יד ףא ןעקוה ןוא סיפ יד טימ ןעּפוט ,ליונק ןייא ןיא טקירד

 .םעטָא רעייז טימ לסיב א יז ןעמעראוורעד וצ טנעה יד ןופ רעגניפ עט

 ,ןטייווצ ןפא רענייא עזעגיוראב יו ,ערעטצניפ ,עקידנגַײװש טייטש עמ

 עטדנעװעג טינ סרעדנוזאב םענייק וצ ,ענלצנייא ןלאפ רָאנ זייוונטייצ

 :ןזארפ ענעסירעגּפָא ,רעטרעוו
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 ..!טלעק טשיטניה א --

 ...רעמעראוו טינ זיא בוטש ןיא רימ אב --
 ,.,טדאשעג טינ טציא טלָאװ עוואק עסייה עלעּפעט א --
 .,?טשינרָאג וטסליװ רעמ ---

 ...ןקירעביא ןא טָאה רעצעמע ביוא טעראגיס א ---
 --- ,טעברא ןגעוו --- ,ןטסרעמא ןרעדעי טריסערעטניא סָאװ ,םעד ןגעוו

 ,טימרעד זא ,טאהעג עריומ טלָאװ רעדעי יװ ,טינ טרָאװ א ןעמ טדער
 ןַײז ןבעגרעביא רע טעװ ,שטנּוװ ןטסערג ןַײז ןגָאזסיורא טעװ רע סָאװ
 ,טעברא ָאד ןעמוקאב וצ טייקכעלגעמ רעד ןופ לייט א ןכָאש

 ףעשיק א ךרוד יו לָאמאטימ טיג קירבאפ ערעטצניפ עסיורג יד ןעוו
 ןופ יוועג רעפראש רעד ןוא רעטצנעפ רעטרעדנוה עריא טימ ץילב א

 רעד -- ,טַײקליטש-ןגרָאמירפ יד ךרוד טדַײנש ענעריס-קירבאפ רעד
 רעד טרעוו --- ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה גָאטסטעברא רעד זא ,לאנגיס רעטשרע
 ,טגנערטשעגנָא ןוא זעוורענ רעיוט ןרעטניה ליונק-ןשטנעמ

 רעטלאווראפ רעד ןוא ףיוה ןיא ןזָאלנַיײרא ייז ןעמ טעוװ דלאב טָא
 -כרוד טעװ רע ...דרעפ טכארטאב עמ יװ ,ןטכארטאב ןייגסיורא יז טעוו
 יד ,םענָאּפ סָאד ,רוגיפ יד -- קילב ןטינעג ןַײז טימ ןרעדעי ןעמענ
 ,טפארק-סטעברא יד ןצאשּפָא .טנעה

 ןַײז .קילב רעייז ןלעטשּפָא טינ לָאמנייק עליפא ייז ןגעלפ ןעמיאכ ףא
 ןעיצוצ טנָאקעג טינ ןבָאה רעטלע ןַײז ,ןקיטריבעגדמערפ א ןופ ןעזסיוא
 רעכעה ךָאנ ,לָאמנייא רָאנ .םיטאבעלאב יד ןופ טַײקמאזקרעמפוא יד ךיז וצ
 וצ גנונעפָאה יד ןרָאלראפ ןיוש טָאה רע ןעוו ,שינעכוז םישָאדאכ ייווצ
 וצ טינ םייה רעד ןיא רָאנ יבא ןכוז ןעגנאגעג זיא ןוא טעברא ןעניפעג
 ,רעטעברא קילדנעצ רַאּפ יד ןשיוצ :ןעשעג קילג א םיא זיא ,ןבַיײלב
 רֶע זיא ,קירבאפ רעד ףא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןגרָאמירפ םעד ןענַײז סָאװ

 | .ןעוועג ךיוא |
 טציא ןפראד רימ רעבָא ,טקישעג רעייז סיוא טינ עליפא טעז ריא --

 ,טגָאזעג סָאבעלאב רעד טָאה -- ,"טנעה; ןבָאה
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 ןופ םִיאכ טָאה םעד ןגעװ -- ,סעבאש ןטעברא ןפראד טעװ רע זא
 רע :ךאז ןייא טקנעדעג רָאנ טָאה רע .ןסעגראפ ןצנאגניא עכמיס סיורג
 -קיר ןוא ,טעברא ןיוש טָאה רע זא ,ערוסב עטוג יד םייחא ןעגנערב טעוו
 ,ןגיוא עטלפייווצראפ עכלעזא טימ םיא ףא ןקוק וצ ןרעהפוא טעװ עיל

 -נעייג םייהא ,טכאנראפ טשרע סעבאש ןגעװ ךיז רע טָאה טנָאמרעד
 רע טָאה סעבאש זיב :קנאדעג םעד ךיז ןופ ןבירטעג טָאה רע רעבָא ,קיד
 ןגעוו ןרעלק וצ טַײצ ךָאנ טָאה רע ,ןעז ךָאנ טעװ רע .ךָאװ עצנאג א ךָאנ
 ,..םעד

 זא ,ןסעגראפ ןעוועג רָאג רע טָאה ,ןענאטשעגנָא זיא סעבאש רעד ןעוו
 טינ רע טָאה ,ירפרעדניא ךיז ןביוהעגפוא .ןטעברא ןייג טנַײה ףראד רע
 -רָאכ ןיא טנַײה ןייג וצ קידנבָאה עיידעב ,ךיז ןָאטנָא ןעמונעג קידנלַײא
 -רָאכ ןייק ךָאנ ןוא ענידעמ רעד ןיא רָאי ףניפ דלאב ןיוש .ןענוואד לוש
 ןפא קָאז םעד קידנעיצנָא ,ןָאטעג טכארט א רע טָאה -- ,ןעזעג טינ לֹוש
 ,לושרָאכ א זיא סניוזא סָאװ ,ןָאט קוק א ףראד עמ .סופ

 רעצעמע ךַײלג ,רעטניהא ןפרָאװעגּפָא ךיז רע טָאה לָאמאטימ רָאנ
 "יו ךיז טָאה ,םענָאּפ ןרעביא שטַײב א טימ ןָאטעג טינש א םיא טלָאװ
 זיא טנעה יד ןיא קָאז ןטלקיוועגפוא םעד טימ ןוא סיורָאפ ןגיובעגנָא רעד
 ,רעטרעווילגראפ א יוװ ןציז ןבילבעג רע
 ןַײז ןטינשעגכרוד ץילב א יװ טָאה -- ?!טנַײה ךָאד טעברא ךיא; |
 ,ךעיומ

 טמעלָאכ רע זא ,ןגַײצרעביא טלָאװעג ןיילא ךיז טלָאװ רע יװ ןוא
 ;לָאק ןפא טרעזאכעגרעביא רע טָאה ,טינ

 ...טנַײה ךָאד טעברא ךיא --
 ;ןבעגעגוצ טעּפמיא טימ דלאב ןוא
 -רא רעד וצ טינ טנַיה ייג ךיא !םינָאס ענַײמ ןלעוו ןבעלרעד טינ --

 | ...טעב
 ,ע, :קנאדעג רעדנא ןא ןעמּוװשעגסױרא ןיוש זיא ךעיומ ןיא רָאנ

 ,.."סגייצלא ןיוש
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 -לא ןיוש, :טעשטּפעשעג ליטש שינאכעמ ץנאג ןבָאה ןּפיל יד ןוא
 ..,"סנייצ

 ןלעוו ןיהּוװ ,קידנעייז רעכיז טינ ןיילא ,בוטש ןופ סיורא זיא םיאכ
 ,ןיירא קירבאפ ןיא רעדָא לושרָאכ ןיא :ןריפ סיפ ענייז םיא

 ףא ןענאטשעג רע זיא ענעריס-קירבאפ רעד ןופ ףייפ ןטשרע ןטימ
 ,..טעבראעג ןוא טרָא ןקידנעטש ןַייז

 ךיז רע טָאה ,קירבאפ רעד ףא ןטעברא ןביוהעגנָא טָאה םיאכ טניז
 ,טינ ענימ עַײרפ ןייק םיא ןופ ןעמ טעז לָאמנייק :ןטיבעגרעביא ןצנאגניא
 -ראפ א םוא רע טייג קידנעטש ,טרָאװ טוג ןייק טינ םיא ןופ טרעה עמ
 ,טסיזמוא רָאג ןעילקיר וצ טּפָא ךיז טעּפעשט ,רעזעגיוראב א ,רעטרעטיב

 טסטעברא ?סָאװ ,רעטלדורדעגנָא ןא םורא קידנעטש וטסייג סָאװ --
 ,ןייטשראפ טינ עילקיר ןָאק --- ,ןעקנאד ֹוצ טָאג ,ךיז טכאד ,ןיוש ךָאד
 | .ןרָאװעג זיא םיא טימ סָאװ

 ,םיאכ טעשטרָאװ --- ,ךיא ןיב ךעלקילג ...טעברא ךיא ---
 -באפ א ףא ןטעברא רעסעב ,ךיז טכאד ,ץלא ?סָאװ ,וטסקידניז סָאװ -- |

 -טעװס ןיא סעלסעמ א ָאש ףלעווצ ןרעו טרעטצניפראפ רעדייא ,קיר
 | | .רעירפ יו ,ּפאש

 ;רעטכַאקעגפוא ןא טרעוו םיאכ
 -עג טינ יז ךיא טלָאװ ייוועלאה !קירבאפ יד טינ רימ ןָאמרעד ---

 | .ןעוועג רעסעב ןעמעלא זדנוא טלָאװ ,טנָאק
 ןדייר ,קירבאפ רעד ףא לבעווש ןוא ךעּפ ןטיש וצ ןָא טבייה רע ןוא

 יז סָאװ ,ןיוש טסירדראפ ןעילקיר זא ,עניס ןוא סאק אזא טימ ריא ןופ
 ,"םענעגושעמ; םעד טימ ןבוהעגנָא רָאג ךיז טָאה

 עקאט רָאנ ,טלדיז ןוא רע טליש קירבאפ רעד ןופ סָאבעלאב םעד טינ
 ,ןסאּפ ענרעדעל עטיירב עריא טימ ,סענישאמ עריא טימ עפוג קירבאפ יד
 רעצנאג ריא טימ ןוא קָאדוה ריא טימ ,למוט ריא טימ ,רעדער עריא טימ
 טָאה סָאװ ,סע זיא ןיּפש עשיטנאגיג א ,עסיורג קידעריומ א .גנונעדרָא
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 רעייז ייז ןופ טגיוז ןוא ןגילפ-ןשטנעמ רעטנזיוט ץענ ריא ןיא טּפאכראפ
 ,טַײקכעלטימעג ןַײז ,טייקכעליײירפ ןַײז :ןגיוזעגסיוא םיא ןופ ץלא .טולב
 ךאז ןייק ,טביורעג םיא ןופ סעבאש ןַײז ,ןכָאטיב ןַײז ,טַײקיטומטוג ןַײז
 ,טזָאלעגרעביא טינ םיא

 ןעמ ףראד ריווג א ראפ :טשינרָאג םִיאכ טָאה ןיילא סָאבעלאב םוצ
 -קעריד יד ןופ רענייא ןעוו ,לָאמ סעדעי ..?ןעד יװ ,ןבָאה ץערעכערעד
 "ןייר רעד זא ,רעייז ןעמיאכ ךיז טליוװ ,קירבאפ ןיא ּפָארא טמוק ןרָאט
 ןגָאז ןוא םיא ןבעל ןלעטשּפָא ךיז לָאז ןעמלטנעשזד רענשזאוו ,רעטריזאר
 ןופרעד זא ,ךיז טכוד .םיא ףא ןָאט קוק א שטָאכ ,רעטרעוװ רַאּפ א םיא
 טלַײא רָאטקעריד רעד רָאנ ,קירבאפ רעד ףא ןרעוװ ןביוהעג רע ןָאק
 ןעוו ,רָאנ לָאמ ןייא .קידנקרעמאב טינ םענייק ,ייבראפ טייג ,קידנעטש
 םיאכ רעכלעוו אב ,ןישאמ-געז עשינאכעמ עַײנ יד טכארטאב טָאה רע
 ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג ריפ א ךיוא םיא רעביא רע טָאה ,ןענאטשעג זיא
 קעווא זיא ןוא ,ןישאמ רעד ןופ לייט א ןעוועג טלָאװ ,םיאכ ,רע ךיילג
 ,רעטַײװ

 רענשזאוו אזא ןסעמערעדניא ןָאק יװ ;טקידײלאב טינ ךיז טָאה םִיאכ
 ?קירבאפ ןַײז ףא רעטעברא ןא סעּפע טימ ןדייר ךיז ןלעטשּפָא שטנעמ
 םוצ ןישאמ רעד גנאלרעד .ןישאמ רעד אב סערָאשעמ א יװ רעמ טינ
 | ,טינ ריד ןופ ןעמ טרעדָאּפ רעמ -- טנאה

 -יטנגייא עריא ןופ טלײטעגּפָא ןצנאגניא רע טָאה רעבָא קירבאפ יד
 יד -- רעמיטנגייא רעד טינ יװ ,טיוט םעד יוװ טסאהעג יז טָאה ןוא רעמ
 ,ןבעל רעווש ןַײז ןיא ןעוועג קידלוש טלָאװ עפוג קירבאפ

 ןלעוו יז ,ןקיירטש ןלעװ ייז :ךָאנ ךיז ןעשזארוק רעטעברא ערעדנא
 יד זא ,רָאג ןגָאז סָאװ ,עכלעזא ןאראפ ...סָאבעלאב ןטימ סעמָאכלימ ןריפ

 רעבָא .סע טסייה ,רעטעברא יד וצ ,ייז וצ ןרעהעג לָאמא טעוו קירבאפ

 רעד רָאנ טינ .ַײרעדױלּפ יװ רעמ טינ זיא'ס זא ,ךָאד טסייוו ,םִיאכ ,רע |

 ףרָאװ א רע טיג ,רָאנ ליוו רע זא ,רעעזפוא רעד עליפא רָאנ ,סָאבעלאב

 ...ןָאט וצ סּפיּפ א טינ טגאוו רענייק ןוא רעטעברא ןא סיורא

05 | 4278 



 --- !דרע'רד ןיא טוג טגיל עמ --- ,ןדייר וצ סָאװ ןאראפ זיא סָאװ --
 | ,סענייט ענייז םִיאכ טקידנע

 ןטלָאװ טײל --- .עילקיר םיא טנרָאװ --- !טסקידניז וד ,םיאכ ,עז --
 .ןבָאװ סָאד שטָאכ ןלָאז ייז ,טָאג ןעקנאד

 --- ,סאק ןיא םיאכ טרעוו -- !סָאװ ,ןטַײל וצ ךימ וטסכיילג סָאװ ---
 ןטַײל טימ שטנעמ א ןַייז אי ,סעבאש טינ ,סעבאש ָאי :סנייצלא זיא טַײל
 ןייק סָאד זיא רימ אב !טינ רענָא סע ןָאק ךיא ,שטנעמ א ןַייז טינ ,ךַײלג
 ,טיג ןבעל

 -שינ ?רעיורט םעד ךיז ףא ןעִיצ ןיוש ןעמ ףראד ,עשז סָאװ זיא --
 רעטשרעבייא רעד ,דרע רעד ףא טינ ךָאנ ךיז טגייל למיה רעד ,עשָאק
 -ניירא סעּפע ןבײהנָא ןלעוו ,ןסקאוורעטנוא ןלעוו רעדניק יד ,ןבעג טעוו
 ,ןטעברא וצ ןרעהפוא רָאג ןאד טסעוו -- ,רעגנירג ןרעוװ טעװ ,ןעגנערב

 ,טנאה רעד טימ ךאמ א קידשעיי טיג םִיאכ
 יד סיורא טעװ ,עמַאכענ יד ןבעלרעד טעװ עמ זיב !רעדניק יד --

 אזא ,סענַאקאז ענייש ןצעז ייז ךיז לָאז סעלוקס --- :לוקס יד .עמָאשענ
 שרעדנא .סעלָאקש יד ןיא רָאי ןצרעפ זיב רעכָאב .א טלאה !ייז ףא רָאי
 ןפראד ייז טינ ?ייז סע טרא סָאװ !טעּפע םיא וט ןוא ,טינ 2?לעקָאי; ליוו
 זיא ,לוקס רעייז ןופ טַײל סיורא שטָאכ ייז ןטלָאװ ...ןסע ןבעג רעדניק יד
 | ...ןסעגראפ ןענוואד ..!םִיורב ,סרעפיול ,ןעגנוי-סאג :טינ ךיוא סָאד

 ןיוש רע טעװ ,ןפלעה ןלעו טעװ רעטשרעבייא רעד זא ,עשַאקשינ ---
 ןיילא ךָאד טסגעלפ --- ,עילקיר טסיירט -- ,ןפלעה וצ געוו א ןעניפעג
 ..ןפלעה רע זומ ,םיא ףא ךיז טזָאלראפ עמ זא :ןגָאז קידנעטש

 אב טעב יג ?טלעגעריד ףא ,ןליוק ףא רימ אב וטסטעב סָאװ זיא ---
 טדער -- ,י טסעומש טָאג טימ רָאנ ,עטנעי !עָאצױה רעד ףא טָאג
 ,ןעילקיר ןרעגרע וצ יידעק ,דייר עכלעזא ןוויקעב םִיאכ

 ,לוש יד 1
 ,רעדנעלגנע ןא ראפ ןעמָאנ-לטיב א 2
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 טרעוו -- !ּפָאק ןיא סעּפע דלאב ריד ףראוו ךיא םערָאװ ,גייווש ---
 עג ריא'ט -- .דייר עשיסרָאקיּפא עכלעזא ןופ עטרעטיצראפ א עילקיר
 !םירוביד עקסַײטלוה עכלעזא ןדייר לָאז דיי א ,טרעה

 ,סעכאהעל ףא ןעילקיר ,ןוא טגערעגפוא רעמ ךָאנ טרעוו םִיאכ רעבָא
 ריא אב ךיז ןלעטש סע עכלעוו ןופ ,דייר עכלעזא טימ ןטיש ןָא רע טבייה
 ,ריוּפאק רָאה יד

 א עילקיר טרעוו --- ?סָאװ ,טנעװ עכיַײלג יד ףא וטסכירק סָאװ ---
 ,עטלּפאצראפ

 וצ ליפיוזא טינ ןיוש .רעטַײװ ןוא רעטַײװ ץלא טכירק םיאכ רעבָא
 ...ץראה סָאד ךיז ןליק וצ יו ,ןעילקיר ןצייר

 טרעוו ,סע טפור עילקיר יװ ,סאגושעמ ןופ ןלאפנָא עכלעזא ךָאנ רעבָא
 ץוכא .בַײװ ןגעק קידלוש ךיז טליפ רע .ןצראה ןפא רערעווש ךָאנ םיא
 עכלעזא ראפ ןפָארטש טינ עקאט םיא לָאז טָאג ,עריומ רע טָאה ,םעד
 ,.,דייר

 טימאב ,ןיוש ןפָאלש רעדניק יד טימ עילקיר ןעוו ,טכאנאב טעּפש ןוא
 "יט ךעלטיּפאק עכעלטע טימ טָאג ןַײז ןטעברעביא זיולב טינ ךיז רע
 ,םעליולעשעניובירק :רעטרעװ ענעגייא טימ ךָאנ םיא טעב רע ,םיל
 ןכָאטיב ןַײמ קראטש ...לָאמא סָאװ ,רעקיבלעז רעד ןרעוו לָאז ךיא ,ךאמ
 | ..."ריד ןיא

 טלָאװ ןייטש א יװ ,רעגנירג ןעמיאכ טרעוו טכענ-עווּושט עכלעזא ךָאנ
 טַײצ לסיב א ייבראפ טייג סע רָאנ ,ץראה ןַײז ןופ ןרעוו ןעמונעגּפָארא
 | ..."סאגושעמ; סָאד רעדיוו םיא טלאפאב סע ןוא

 קידנעטש ןענַײז ןבעל ןרעווש םענעגייא ןַײז ןגעוו ןעקנאדעג סמיאכ
 ןאמסדנאל ןַײז ןופ קילג םעד ןגעוו ןעקנאדעג יד טימ ןדנובראפ גנע
 ,סקָא קילעז

 ראפ רעִירפ רָאי עכעלטע טימ ןָאדנָאל ןייק ןעמוקעג זיא סקָא קילעז
 .עלָאגעלאב א אב רעסַײמש א ןעוועג קילעז זיא םייח רעד ןיא ,ןעמיאכ
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 יא ןוא ןאּפש םעד טפיוקראפ טָאה רענַײז סָאבעלאב רעד ןעוו רָאנ
 טינ עריירב רעדנא ןייק ךיוא קילעז טָאה ,עקירעמא ןייק ןרָאפעגקעוװא
 ןייק שטָאכ ךיז ןזָאלקעװא ןוא עטצעל סָאד ךיז ןופ ןפיוקראפ יוװ ,טאהעג
 ,טיורב ןכוז דנאלגנע

 ןיוש ךָאד ןָאק רעגרע זא ,ןבשזעכ םעד טימ רעהא רע זיא ןרָאפעג
 ;ךיוא רעגרע ןַײז ןָאק סע זא ,ןזיוועגסיורא רעבָא ךיז טָאה סע .ןַײז טינ
 רע טָאה ,טעברא עטסרעווש יד ןָאט וצ טיירג ןוא ,סקָא ןא יװ ,טנוזעג
 ,ןגיילוצ טנעה יד סָאװ וצ טאהעג טינ ךָאד

 א ןטלאה ןענָאק ,עכָאלעמלאב לקיטש א ןעוועג טסלָאװ וד ןעוו -- |
 -- .ןרָאװעג ןלאפראפ טינ ןיוש וטסלָאװ ,לבוה א יצ טנאה ןיא לדָאנ
 טשינרָאג א רעבָא וטסיב -- ,טרעיודאב טַײלסדנאל ענַײז םיא ןבָאה
 ?ריד טימ ןעמ טוט סָאװ --- וצרעד רענירג א ךָאנ ןוא

 ןופ רענייא טָאה ,טכעלש רָאג ןטלאהעג ןיוש טָאה ןקילעז טימ ןעוו
 ןבָאה ןעמ ףראד ּפאש ןיא ייז אב זא ,טסוװרעד ךיז טיילסדנאל ענַײז
 רע טָאה ,רעטעבראצראווש א טסייה סָאד ,"טעברא עלא וצ שטנעמ א;
 ,ןאמסדנאל ןַײז ןעמענוצ לָאז רע ,סָאב םעד ןטעבעגנייא

 טעװ ריא לפיוו ראפ ןטעברא וצ טיירג זיא ןוא ,סקָא ןא יו ,טנוזעג ---
 ,ןבעג ןיילא םיא

 ןופ ןעוועג ןדירפוצ סָאבעלאב רעד זיא -- ,ןעמוק רע לָאז ,ונ ,ונ --
 ,טייהנגעלעג אזא

 -- ךָאװ א גניליש קיסַײרד עצנאג ;ןעוועג ןדירפוצ ךיוא זיא קילעז
 רעד ןיא ..!!רעסעב ןעמ ףראד סָאװ ,ךָא -- !טלעג שימייה ףא לבור ןצפופ
 ,טנידראפ טינ ליפיוזא לָאמניײק םייה

 רעטערב טגיילעגנעמאזוצ :דרעפ א יו סקָא קילעז טָאה טעבראעג
 -סיוא ,יילק טכָאקעג ,ןעמונעגוצ ,טנאה םוצ טגננאלרעד ,ןענעקירט םוצ
 לגעוו-טנאה א ןיא ךיז טנאּפשעגנייא ,ּפאש יד טעברא רעד ךָאנ טמארעג
 ,רעלעטשאב יד וצ טעברא עקיטראפ טריפעגּפָא ןוא רעדער ייווצ ףא
 רעמ טרעדָאפעג ךיז טָאה סע עכלעוו וצ ,טעברא ערעדנא ןָאטעג ןוא
 ,לכייס יו ךעיוק
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 ןקילעז ןעמ טָאה גָאט-ןעיסָא ןקישטילג ןוא ןטֿנַײּפ א ןיא לָאמניײא
 ךרוד ןייג וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןקילעז .שיטבַײרש א ןריּפּפָא טקישעג
 ,ץאלּפ-קנאב םעד

 א ןיא יוװ טלבריוועג ,ךעלנייוועג יו ,סע טָאה ץאלּפ"קנאב םעד ףא
 -טסאל ,ןשזאּפיקע ,ןסובינמָא ,ןליבָאמָאטװא ,דרעפ ,ןשטנעמ :בורגלסעק
 זיא'ס זא ,יוזא םענייניא ןטכָאלפעגרעביא ךיז ןבָאה ךעלגעווטנאה ,סנגָאװ
 רעקידעבעל רעד טסילפ סע ןיהּוװ ןוא ןענאוונופ ,ןעז וצ ןעוועג רעווש
 | ,םָארטש

 -עבעל םעד ןשיװצ רעייגסופ יד ךיז ןעיירד ,ןטאבָארקא יװ ,טקישעג
 ךעלגנַיי-סגנוטַײצ יד ךרוד ךיז ןטכעלפ ןעגנאלש יד יװ ,רעטנָאלּפ ןקיד
 יד ןופ סעדרָאמ יד רעטנוא ,ןליבָאמָאטװא עקידנרעזייב ךיז יד ןשיווצ
 ךיז קידנזַײוװאב .ןסובינמָא יד ןופ רעדער עמאס יד רעטנוא ןופ ,דרעפ
 .גָאט ןופ סַײנ עטצעל יד סיוא יז ןעַיײרש ,רעטכידעג זיא סע ּוװ ,ןטרָאד

 ןעייטש טַײלסילָאּפ עטעשאפעגּפָא-טוג ןוא עקיסקיוועגסיורג יד זיולב
 ףא ךיז טגיײוװצעצ ץאלּפ-קנאב רעד ּוװ ,טרָאד ,רעטרע ערעייז ףא קִיור
 יז ןרישזיריד טַײקיטולבטלאק רעקידריווקרעמ א טימ ןוא ,ןסאג סקעז
 רעצנאג רעד ןוא -- עלעקעטש סָאד ןביוהעגפוא :גנוגעוואב רעד טימ
 ךאמ א ,ףעשיק א ךרוד יװ ,ןייטש טבַײלב סטכער ףא סקניל ןופ םָארטש
 ,יינסָאדנופ ךיז טגעוואב ץלא ןוא --- טנאה ןטימ

 "קנאב םעד רעביא ןייג וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןקילעז ןעוו ,לָאמ רעדעי
 יד רָאנ טקרעמאב ,םיא םורא ךיז טוטיס סָאװ ,ץלא ןופ רע טָאה ,ץאלּפ
 ,רעטצנעפ ןָא עדיײבעג עלעקנוט ,עוויסאמ ,עקירעדינ יד ."קנאב-שילגנע
 עמ יװ ,"ןעניורק ערעייז ןוא טלעג רעייז ןטלאה םירָאסײק עלא; ּוװ
 "עג ןוא טַײקירעגַײנ ןַײז טציירעג קידנעטש טָאה ,ּפאש ןיא טלייצרעד
 טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א ןופ עיזאטנאפ עמערָא יד ,עיזאטנאפ ןַײז טקעוו
 .סעקכאד ןיא טבעלעג ןבעל ץנאג ןַײז

 טלייצ סעייבטאמ ענעדלָאג זא ,עקאט סעמע זָאד טגיל טלעג לפיוו
 ןָאילימ א ןופ עיצאנגיסא ןא סיוא טעז יװ ?טגעװ עמ רָאנ ,טינ ָאד ןעמ
 ,ןסיוו טלָאװעג קראטש םיא ךיז טָאה סע סָאװ טָא -- !טנופ
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 טגיל סע סָאװ ,טלעג סָאד טָאה רֹע ןעוו ,ןעוועג ךערע ןא טלָאװ סָאװ

 ,לגעו סָאד קידנּפוטש ,קילעז טגעלפ -- ?עלעקניוו ןייא ןיא שטָאכ ָאד
 ךעסייּפ ףא רעהא טכארבעגּפָארא רע טלָאװ ,סנטשרע -- .ןריזאטנאפ
 טקישעג רע טלָאװ עטשרע סָאד ,ןיינ ...סרעקיּפ ערוועכ רעד טימ ןענעיכ
 טייטש רע יװ רעדָא םָאבלא ןא אב ךיז טציז רע יו ,עשטקיּפ א םייהא
  ..לטעכאטש א ףא טראּפשעגנָא

 םוצ סָאב םעד טקישעג רע טלָאװ לָאקמעדיוק !רע טדער סָאװ רָאנ
 ערעייז טינ -- ץעכרעמ ןטכער א ןיא ןעגנאגעג רע טלָאװ ךָאנרעד ,לװַײט
 א טימ ,דָאב-ץיוװש עשימייה עסעמע ןא עקאט רָאנ ,סענאוו עכעלבעל
 -ענ דָאב רעד ךָאנ ...קירעהעג יו ךיז ןסיימשסיוא ,רעמעזעב טימ ,לָאּפ
 -גיינ-ןוא-סקעז עסעמע ,עשימייה ךיוא -- טריּפש לסיב עטוג סָאד ןעמ
 טימ ,סנזדנעג טימ :ומעשאנדָאּפ ,יוזא ,סעמיױאוו ןטוג םעד ןסעּפָא ,רעקיצ
 -גיא רעשפע ,אה ..סעמיצ-ןעמיולפ א טימ ,ךיוי רעד רעטנוא עשאק א
 סָאװ ,ןסעמערעדניא .,?ענידעמ עקיטכיל יד סעכור ידלא וצ ןפראוו ןצנאג
 ךיז רע טעװ רעסעב .,?סעגָאפ עריא טימ ענידעמ ענדוקסאּפ יד םיא גיוט
 א טימ ,רעגייז א טימ ,ערָארס א יװ ,טדיילקעגסיוא םייהא ןרָאפּפָארא
 -- ?טינ רעשפע טסאּפ סע ,סָאװ ...ךיוא רעגניפ ןפא טענגיס א טימ ,טייק
 ןטימניא עטָאּפאק ענעטנעוועג א עליפא טסאּפ ,טלעג טָאה עמ זא !עטָאלב
 -ךערזימ עמאס ןיא קעווא ךיז רע טלעטש ,לוש ןיא ,סעבאש ...ךָאו רעד
 עוו טסיזמוא טלייט ןוא *םָאטרוה; סעילא עצנאג יד ףיוק א טיג ,טנאוו
 טעקוּפעצ לסיב א פיל עילאדג סע טלָאװ ייא ,.!ךישאנ ַײנז ,ליוו רע ןעמ
 ..!ןעועג רעסיימש א לָאמא םיא אב ,שטַײטס !ןרָאװעג

 "סיב וצ ןלייט וצ ןָא טבייה רע ןוא ,ןצראה םאב ךייוו טרעוו ןקילעז
 .רענַײז עכָאּפשימ רעמערָא רעד טלעג ךעל

 | ..."ךעבענ ,םיניויווע שלא;
 "ערוועכ ףא ,לזיילק ןשילָאגעלאב םעד ףא ,שעדקעה ןפא טקנעש רע

 ,,?טינ סָאװראפ ,טפלעה רעטשרעבייא רעד זא ...עשידאק

 א ןבָאה לטעטש לָאז; !ץאלאּפ א -- טיובעגסיוא רע טלָאװ דָאב א
 ,.."דָאב עטכער
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 -גיה ןעירשעג סאק טימ ןעמ טָאה --- !טלאה סטכער !סטכער יה ---
 ,ןקילעז רעט

 טרעהעג טינ רע טָאה ,סעיזאטנאפ עסיז ענַײז ןיא טפיטראפ רעבָא
 ,לגעוו ןַײז טפוטשעג עקנילָאװאּפ רעטַײװ ךיז טָאה ןוא גנונערָאװ יד

 !ּפָאק-ץלָאה רעשיטָאידיא וד ,סטכער --
 עטמיושראפ ייווצ ןעזרעד טָאה ןוא ּפָאק םעד טיירדעגמוא טָאה קילעז

 עזייב ,עטכַאקעצ סָאד ןוא ּפָאק עמאס ןַײז רעביא סעדרָאמ עשידרעפ
 ,דרעפ יד סעכיוק עלא טימ ןַײא טלאה סָאװ ,ןאמרופ םעד ןופ םענָאּפ
 ,םיא ףא ןרָאפנָא טינ ןלָאז ייז

 ןעמונעג קידנלַײא קילעז טָאה ,רענעקָארשרעד א ןוא רעטלמוטעצ א
 םיא זיא טונימ רעבלעז רעד ןיא רעבָא ,סטכער לגעוו ןַײז ןעװערעקּפָא
 ןוא סעקטעּפָאל יד ןשיװצ ןרָאפעגנַײרא סובינמָא ןא ןופ לשיד רעד
 ,דרע רעד וצ םענָאּפ ןטימ ןפרָאװעגמוא

 סיורג יוזא ,ךיז טכאד ,ןוא סרעווש סעּפע יו ,טליפרעד טָאה קילעז
 ףא סיפ יד םיא טלקערב ,םיא ףא ןָא ךיז טקור עדַײבעג-קנאב יד יו
 -רעק ןצנאג ןַײז רעביא ןעקנופ רעדנאנאפ טקיש ןוא ךעלקיטש טנזיוט
 ןוא ןַײרא ּפָאק ןיא ןָאטעג ראּפש א םיא טָאה טולב סייה םָארטש א ...רעּפ
 ,.ןרָאװעג רעטצניפ זיא םיא םורא ץלא

 ןוא לָאטיּפש ןיא גָאט ןטייווצ ןפא טשרע ןעמוקעג קילעז זיא ךיז-וצ
 ,סופ ןייא רָאנ ךיז אב ןענופעג

 --- .טקיוראב רעטקָאד רעד םיא טָאה -- ?ןענַײט סָאד טפלעה סָאװ ---
 -רענעי ףא ןייג רעדייא ,סופ ןייא טימ טלעוװ-רעד ףא ןבַײלב רעסעב
 טנוזעג רעכיג סָאװ רעסעב טעז ןוא ךיז טקיוראב ...סיפ עדייב ףא טלעוו
 ,ןזָאל ךיז טעוו'ס לפיוו ,עינאּפמָאק-סובינמָא רעד אב ןענָאמּפוא ןוא ןרעוו
 ,ןכאמ טשינרָאג ריא טעװ ןענייוו טימ .סופ םענעטינשענּפָא םעד ראפ

 ןעניז ןיא ךיוא רע טָאה טלעג סָאד רָאנ ,טנייוועג ָאי עליפא טָאה קילעז
 ,לָאטיּפש ןופ סיורא רעטעּפש םישָאדאכ רָאּפ א זיא רע ןעוו ןוא ,טאהעג
 "ונעגרעטנוא ךיז טָאה סָאװ ,עוויוטלאב א טאקָאװדא ןא ןענופעג רע טָאה
 -טירד א ראפ עינאּפמָאק-סובינמָא רעד טימ סעצָארּפ םעד ןריפ וצ ןעמ
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 עצורעמ ףורעד זיא קילעז .סופ םענעטינשעגּפָא סקילעז ןופ קעלייכ
 | ,ןרָאװעג

 סקילעז זיא ףָאסלָאקּפָאס רעבָא .סעצָארּפ רעד ןגיוצעג ךיז טָאה גנאל
 -רעטס טנופ קיצפופ ןוא טרעדנוה ןיא ןרָאװעג טצאשעגּפָא סופ
 ןעמונעגּפָארא ךַײלג טָאה טאקָאװדא רעד עכלעוו ןופ לטירד ןייא ,גניל
 ,עכריט ןַײז ראפ

 טָאה עמ זא רָאנ ,סקָא ןא ראפ ןטלאהעג ווָאמָאי-לָאק ןעמ טָאה ןקילעז
 שטנעמ א זיא רע זא ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה ,סופ םעד ןעמונעגּפָארא םיא
 -וצוצ יו ,לבלעוועג א ןעמענ וצ ּוװ ןענאטשראפ :לכייס טימ ,ּפָאק א טימ
 ןיירא רעמ ץלא רע זיא ,רעטַײװ סָאװ ,טידערק ןגירק וצ יװ ,ןדנוק ןעִיצ
 -סיב זיא רע .רעגילק עליימעב ןוא רעפיקאט ץלא ןרָאװעג ,ןרעדעפ יד ןיא
 ןשיװצ ,טפאשנאמסדנאל ןַײז ןיא ןיושראּפ רעקיטנעק א ןרָאװעג זייווכעל
 טימ .עטסכעלגעמראפ יד ןופ םענייא ראפ טנכערעג ךיז טָאה רע עכלעוו
 ,זיא סקָא קילעז רע ,ןסעגראפ ךיוא ןיילא רע ןוא טַײל ןבָאה טַײצ רעד
 סעקּפוּפ רעטסימ ,:רעפיק-רָאטס םעד סעקּפופ רעטסימ טנַאקעג טָאה עמ
 -ראפ סָאװ ,ןאמסענזיב ןכַײרגלַאפרעד םעד ,לוש ןופ טנעדיזערּפ םעד
 ןיוש טָאה סָאװ ןוא קעסייא ןשלָאהָאק א ןוא םענעגייא ןא טוג טייטש
 ...ךיוא קיטילַאּפ ןיא עידעי לקיטש א עליפא

 בלעוועג ןיא סעקּפוּפ רעטסימ וצ ןַײרא םִיאכ טייג טעברא רעד ךָאנ
 | | ,לסיב א ןציז

 וטסעוװ סָאװ --- .סעקּפוּפ רעטסימ םיא טסירגאב -- !וָאל-לעה --
 ..!טעראגיס א רעכייראפ ,אנ .,?ןאמייה ,סַײנ סעּפע ןלייצרעד

 ןופ ןטינשסיוא-לברא יד רעטניה רעגניפ עבָארג יד קידנגיילראפ
 ,טראוו ןוא ןעמיאכ ףא ,ןיילא ךיז טימ רענעדירפוצ א ,רע טקוק ,לטסעוו
 | ,סמענעגנָא סעּפע ןגָאז םיא לָאז רענעי

 ,רעמערק 1
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 ,עלירוב אזא ,סקָא אזא ,ןפיולטנא ןוא ןָאט ַײּפש א ךיז טליוװ ןעמִיאכ
 טָאה רע זא ,גנאל יװ .םיא סע טנגעגאב רע טַײקטיײרב א ראפ סָאװ טימ
 ןפָאלעג זיא ןוא ךָאװ א גניליש קיסַײרד ראפ דרעפ א יוװ טעװערָאהעג
 םוצ רעטערב יד ןרעדעי טגנאלרעד ,רעטעברא יד ראפ ןסָאריּפאּפ ךָאנ
 א סע טיצ רע יװ ,טכאמ רע סָאװ ,לעטשנָא םעד רָאנ טקוק ...טנאה
 א לדנער א טסָאקעג םיא טלָאװ סע יװ טקנוּפ ,יוָאל-לעה, םעד לסיב
 טינ רעמ ןוא ןָאט ַײּפש א טפראדעג -- ,ןעמיאכ טסירדראפ --- ,טרָאװ
 ...םענַײז ףעצראּפ ןסעִימ םעד ןקוקנָא

 -עג ןיא ןקילעז וצ םיא טיצ סעּפע .טינ טפיולטנא םִיאֹכ רעבָא
 ,בלעוו

 -אב א ןגעוו ,טיורב לקיטש רעכיז א ןגעוו סעיזאטנאפ ענַײז עלא
 טעז ןשטנעמ ןשיװצ טרָא קידעװָאקעב א ןגעו ,רעטלע רעטנרָאװ
 -קעטייו א סעּפע םיא טפאשראפ סע .ןקילעז ןיא טכעלקריווראפ רע
 ,ןיילא ךיז ןקינַײּפ ןוא בלעוועג ןיא םיא אב ןציז וצ ןגינעגראפ ןכעל
 סעצייא עשיראנ סקילעז ןרעהסיוא ןוא עגאל סנדייב רעייז קידנכיײלגראפ
 .רעסומ ןוא

 ךיז קידנקוקוצ ,םִיאכ ךיז טעשזירג -- ,לזאמ לסיב א סע ןבָאה טַײל
 ןבָארג ןטימ ,טגיילראפ טנעה יד ךיז טייטש ,סקָא אזא -- ,קילג סקילעז וצ
 ,קידנעייגמורא קידייל ,טנאוו ןָא ּפָאק ךיז טגָאלש ןוא ליומ ןיא ראגיצ
 טצראוושראפ ףראד ,םייה רעד ןופ עכָאלעמלאב רעלעדייא אזא ,רע ןוא
 ..טאז וצ טיורב עליפא ןבָאה קידנעטש טינ ןוא קירבאפ רעד ףא ןרעוו
 טימ ,סענאיּפעטרָאפ טימ ,לבעמ טימ ןרעמיצ ףניפ ןיא טניוװ סקָא רעד
 -גנע ןיא ןרעגלאוו ךיז ףראד רע ןוא --- ,סעדָאגיװאה-לָאק טימ ,סענאוויד
 סָאד ךָאנ לָאז רע ,ןרעטיצ גָאט ןדעי ןוא ,ץומש ןיא ,ךעשיוכ ןיא ,טפאש
 -עש ןוא רעגנִיי ץלא רָאי א סָאװ טרעװ סקָא רעד .ןרילראפ טינ ךיוא
 זיא סָאװ ,רע ןוא -- ,רעגנעל יװ רעטיירב דלאב ןיוש זיא רע -- רענ
 לָאז ןאמרָאפ רעד ,רָאה יד ןבראפ זומ ,טלא טינ רָאי קיצפופ ןייק ךָאנ
 רעד ףא טַײל עטלא טנַײפ ןבָאה יז .,.יורג ןיוש טרעוו רע זא ,ןעז טינ
 ,.."ייז ראפ ןיוש ךיא ןיב קידוועריר ּפאנק; ...קירבאפ
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 -- ?ענעדִיי ןַײד טכאמ סָאװ ?ריד אב סע טייג יוװ ,ןאמייה ,לעוו ---
 לקניוו ןייא ןופ ראגיצ םעד קידנפראוורעביא ,סעקּפוּפ רעטסימ טגערפ
 ,ןטייווצ םוצ ליומ

 ןבעג ריא לָאז ךיא ,יז טכאמ טיוט םעד ?ענעדִיי א ןכאמ לָאז סָאװ ---
 -כעלעג קידעָאנכאה א םיאכ טכאל -- !עה ,עה ,טלעג רעמ סָאװ
 ,לרעט

 -- ייז ןוא ,ןענידראפ רעמ סָאװ ןפראד רימ .יוזא עלא ןענַײז ייז --
 | ,סעקּפוּפ רעטסימ טריפָאזָאליפ --- ,ןעלצנערטעצ רעמ סָאװ

 סע זא רעדָא טינ ןקעלק ןטסנידראפ יד זא ,רעבָא ןעמ טוט סָאװ --
 יו םִיאכ ךיז טליפ --- ?ָאטינ טעברא ןייק ןצנאגניא זיא'ס ,ךיז טכאמ
 ,ןסעקּפוּפ וצ ןכַײלג טינ ךיז ןָאק רע סָאװ ,קידלוש

 ןוא ביַיו א טָאה עמ זא --- .סעקּפוּפ רעטסימ טנקסאּפ -- !זומ עמ --
 ןעגנערבנַײרא סעּפע ךיוא ןפראד ענַײד ךעלגנִיי יד ...ןעמ זומ ,רעדניק
 !ןעד יו ,ןטעברא ןפראד עלא .בוטש ןיא

 סקָא ,רעדניק ענַײד טינ ןטעברא סָאװראפ, :ןגערפ ךיז טליוו ןעמיאכ
 ןפא םיא ךיז ןטעב סָאװ ,רעטרעװ יד טָאטשנָא רָאנ --- "?רענייא וד
 רעטיב ןַײז ףא ךיז ןגָאלק ןוא ןרעפטנעראפ ןָא ךיז רע טבייה ,גנוצ
 ,לזאמ

 עניימ ךעלגנִיי יד !ייז ןגעו טינ רעסעב טדער !ךעלגנִיי ענַײמ --
 ,ךעלגנִיי עניימ ,ןעגנערבמוא טלעוו רעד ןופ טַײצ רעד ראפ ךימ ןלעוו

 ?סָאװ ,סרעפיול ,ערוועכ ענעזָאלעצ -- |
 םעד ןפור ,קעזיוכ ןכאמ ,ןגיוא יד ןיא ןעגנירּפש ענעי ?ןזָאלעצ --

 ,םִיאכ ךיז טגָאלק -- ,"ןרָאהנירג, ןטאט םענעגייא
 ןעמ ףראד רעדניק -- ,קילעז טרעסומ -- ,קידלוש ןיילא טסיב --

 רעטלא ןופ רע טדער --- ,םיוצ ןיא ןטלאה וצ יו ,ןענאּפשוצנייא יװ ןסיוו
 ,ןשָאל ןשילָאגעלאב ןַײז ףא טַײהניװועג

 םייה רעד ןיא ,ןרָאװעג ָאד זיא ייז טימ סָאװ ,טינ סייוו ךיא זא --
 זיא ,טגָאזעג טָאה עטאט רעד סָאװ ,ענשטעטאטס ,עליטש עכלעזא ןעוועג
 ץנאג ,טסייה סָאװ .טגלָאפעג קנּוװ ןפא -- ןעמאמ רעד ,טגָאזעג ןעוועג
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 יז טלָאװ רעצעמע יװ --- ָאד ןוא .טשטנעבעג ייז טימ ךיז טָאה טָאטש
 ןייק ,טאטש רָאה ןייק ,ץערעכערעד לקערב ןייק ?ָאטעגּפָא ףעשיק א
 טסייוו רָאי רעצראווש רעד ,לָאבטופ ,סקָאב !טינרָאג -- טַײקשישטנעמ
 .זיא סָאד -- סיפ יד טימ עקליּפ א ןעקירב !ערעיײז ןעמענ עגיה יד
 ,טנרעלעג ןבָאה ייז סָאװ ,ץלא

 -ראפ וצ קילעז טיג --- ,ייז טימ ךיז ןריפ וצ יו ,טינ טסייוו וד זא --
 זא ,ןטַײז יד יוזא טעוועטאקעצ עמ ןוא שטַײב א טמענ עמ -- ,ןייטש
 ?ןיינ יצ ,טסייטשראפ .סקָאב טימ לָאבטופ וצ קעשייכ רעד ןלאפּפָא לָאז'סי

 -יכ א רימ זיא'ס ?סעקּפוּפ רעטסימ ,סעּפע ריא טדער סָאװ ,ייא ---
 ?ןגָאלש ייז טעװ ריא ,טסייה סָאװ .ןגָאז סניוזא טלָאז ריא ,ךַײא ףא שעד
 רָאג יז ןעייג !ףגָאז טינ ייז ריא טרָאט טרָאװ םורק א -- ןגָאלש רָאנ טינ
 עמ רעקידעייכעמ רעד ןיא ָאד זא !סעּפע ייז טוט ןוא ,בוטש ןופ קעווא
 ,ןיילא ךיז רעביא סָאבעלאב רערעדעי זיא עניד

 ךיא טלָאװ טעב םוצ עצייל א טימ ?קעווא ןעייג ייז טסייה סָאװ --
 !ייז ךיא טלָאװ ןייגקעווא ןזַײװ ייז טלָאוװ ךיא ...ןדנובעגוצ סרעפיול עכלעזא

 רָאג רע טיג :סעיָאב עגיה יד טימ ךיז ןביײהנָא רָאנ טוװּורּפ ,ונ ,ונ --
 ,ןלעפ טינ רעמ ךַײא טעוו .ץוש-רעדניק ראפ טעטימָאק ןיא ןָא ךַײא ףא
 עליפא טָאה עטאט א ּוװ ,ענידעמ רעַײרּפ א ןיא סעּפע ךָאד ןענַײז רימ
 רעקילאג טימ םִיאכ טדער -- ,דניק ןגייא ןא ןסַײמשוצּפָא טכער ןייק טינ
 ,עינָאריא

 -ָאק יד טימ ּפָאק םעד טינ ךיז ךערב ,ענידעמ עַײרפ יד ורוצ זָאל --
 ןבייהנָא רימ ןלָאז סעקישטבערעשז ענַיײמ זא ,טפערט סע ןעוו ףטעטימ
 עכלעזא טקאהעגנָא ייז ךיא טלָאװ ,סעילבָאלָאה יד ןופ ןעגנירּפש וצ
 ךיז ןצעז טנָאקעג טינ טיײצ שעדיוכ א רימ אב ןטלָאװ ייז זא ,ןטעטימָאק
 !ןָאטעג טלָאװ ךיא סָאװ טָא -- ?ןטעטימָאק, ערעייז ףא

 -ימ ,טריפעגסיוא סעּפע ריא טלָאװ ןטנאטסערא ענַײמ טימ טינ --
 ,סעקּפוּפ רעטס

 ,ןעזעג וטסלָאװ ,טנעה ענַײמ ןיא ןלאפניירא רָאנ ייז ןזָאל ,ָאהָא --

 טלא יו -- .סעקּפוּפ ךיז טמיראב -- ,טַײל טכאמעג ייז ןופ טלָאװ ךיא יו
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 ּפאש ןיא ןייג ןיוש ףראד גנוי אזא ?רָאי ןצפופ ,יָאב רערעטלע ןַײד זיא |

 ןעגנערבניירא סעּפע ךיוא ןָאק -- ?ןצַײרד -- רעטייווצ רעד ,ןטעברא

 רעד ןיא רעבָא ,לוקס ןיא ןפיול ךָאנ ףראד רע ,סיוועג ...בוטש ןיא

 -סעיןכלעוו א ,סרעּפייּפ ןפיוקראפ ןּפאכסיורא ךיז רע ןָאק טייצ רעיירפ

 ...ןפלעה ןפראד רעדניק ?ןעד עשז יו ,לקיטראזינעּפ זיא

 ןלָאז רָאנ ,ףליה רעייז ןעוועג לכיומ ןיוש ייז טלָאװ ךיא !ןפלעה ---
 רענַײמ רערעגנַיי רעד .ןרעו טינ ןעגנוי-ןסאג ןייק ,סרעפיול ןייק ייז

 ?ןטסנידראפ ענייז טימ רע טוט עשז סָאװ זיא .סרעּפייּפ ןיוש טפיוקראפ

 -- ךעלדנייב ןיא טליּפש ,םערקיזייא ,ךעלרעקוצ טסע ,ןסָאריּפאּפ טפיוק

 !ןטסנידראפ ענַײז ןופ ךיא בָאה סָאד טָא

 רעדניק .ןריפ טינ ייז טימ טסנָאק וד זא ,ךָאד ךיא גָאז סָאד טָא --

 ,סע ןָאק רערעדעי טינ ...םיוצ ןיא ןטלאה וצ יוװ ,ןסיוו ןעמ זומ

 ןיוש זיא'ס ,סעקּפוּפ רעטסימ ,טליו ריא סָאװ ךַײא טגָאז ,ןיינ ---
 רָאג ןלָאז רעדניק זא .רעדניק ןופ לעט א טכאמ סָאװ ,אזא ענידעמ א ָאד

 ?סטוג ןעמוקסיורא ןופרעד סעּפע ןָאק ,ןליוו ייז סָאװ .ןָאט וצ יירפ ןַײז

 -עשט עמ סָאװ ,ןסעקּפוּפ טסירדראפ -- ,ןרָאהנירג א יווװ ,טסדער --

 ףראד ,ךעלצוי-יול א ,לזאמילש א ןיילא זיא עמ זא -- ,ענידעמ ןַײז טעּפ

 "ניק עניימ ןענייז סָאװראפ .ןבָאה טינ סענַיט ןייק ענידעמ רעד וצ ןעמ

 ףא :לוקסיייה ןיא ךיז ןענרעל ךעלדיימ ענַײמ ?סרעפיול ןייק טינ רעד

 יד ןוא ,סענזיב יד ןיא רימ טפלעה יִאב רערעטלע ןיימ ,?סעקרעשטיט

 רעד וצ וטסעו ,שטנעמ א ןיילא ַײז וד .טַײרלִֶא ךיוא ןענייז ערענעלק

 ןעַײלַאקינ אב טלָאװ ייוועלאה .ןבָאה טינ סעיזנעטערּפ ןייק ענידעמ

 טפראדעג טינ רעהא רימ ןטלָאװ ,ָאד יו ,ענידעמ אזא ןעװועג

 | | ,ןרָאפ

 א ראפ ךיז טלאה ןוא טינ סענַײט ןייק ענידעמ רעד וצ טָאה סעקּפוּפ
 ,טָאירטאּפ ןשילגנע ןסיורג

 .,לושכיוה 1
 ,סעקרערעל 2



 סעצייא ענַײז ןופ ,ןָאט ןטיירב !סקָא םעד ןופ לאנג יד טצאלּפ ןעמיאכ

 רע טָאה ,ןעוו קידנקרעמאב טינ ןיילא סָאװ ,טסירדראפ םיא .רעסומ ןוא
 םיא טצוד רענעי ןעוו ,טַײצ רעד ןיא ,ןצריא וצ סקָא םעד ןביױהעגנָא
 סעקּפוּפ ןכלעוו טימ ,לטיב רעד םיא טקנערק סע ,לָאמא יו ץלא ךָאנ
 יד ,ןיילא ךיז ןופ טדער רע רעכלעוו טימ ,עװַײג יד ,םיא וצ טדער
 סָאװ ,סָאד ץלא ןופ רעמ ןוא רעדניק ענעטָארעג ענַײז טימ ַײרעמיראב
 ,ץלא סע טלעפ ןיילא םיא

 רעד ןופ .ןייג טינ רעטַײװ סע ןָאק יוזא --- .םִיאֹכ טרעלק -- !ןיינ !
 א וצ ןעמוק ןעז ךיוא זומ עמ .ןעמוקסיורא טינ סטוג ןייק טעו טעברא
 יו ,עירעב אזא ןוא םעכָאכ אזא זיא רע ,עשָאקשינ ...סעלכאט לקיטש
 ?טלעג ,ַײא ..ןעלדנאה ,סעּפע ןָאט ,ןענעפע לבלעוועג א ...סקָא רעד
 ...רע טעוו ...ןעמ ףראד ...ןעמ ןָאק

 ןרעדנא םעד ןופ רעדליו רענייא ,רענעלּפ ןכאמ ןָא טבייה רע ןוא
 א טרעװ ּפָאק ןיא זיב ,גנאל יוזא ךעיומ םעד ךיז טכערב ןוא טרעלק
 רעד ןגעוו ,ןקילעז ןגעוו ןעקנאדעג ךעלקיטש ענעסירעגּפָא ןופ שאמשימ
 -עג א ןגעוו ,רעטסַײמ םעד ןגעוו ,רעדניק עקידסעזא יד ןגעוו ,קירבאפ
 ץלא -- םייה עטלא יד ,לטעטש-סטרובעג ןַײז ףורא טמיווש סע ...לבלעוו
 .ףָאס א ןָא ןוא בײהנָא ןא ןָא ,ןעמאזוצ טשימעגסיוא

 -- ןעגנערב טינ סטוג וצ םיא טעװ ץכערעלק סָאד זא ,טליפ םִיאכ
 רעד אב קידנעייטש טּפאכעג לָאמ עכעלטע ןיוש םיא טָאה רעטסַײמ רעד
 -עמ טינ ,עלילָאכ ,לָאז רע ,עריומ עקאט טָאה רע ...טכארטראפ ןישאמ
 סָאװ, .סעלכאט א ןגעוו ןרעלק ןרעהוצפוא טסילשאב רע ...ןרעוו עגוש
 ןופ ףָאס רעד ןַײז טעװ סָאװ ,קנאדעג רעד רעבָא ."ןַײז טעוװ ,ןַײז טעוו'ס
 ,קירבאפ ןופ ןפראווסיורא טינ םיא לָאז עמ ,עריומ יד ןוא ,ןבעל אזא
 רעד ןיא ,סאג ןיא ,קירבאפ ןיא :םוטעמוא ןוא קידנעטש םיא ןגלָאפראפ
 -עז ןגעוו ,קירבאפ רעד ןגעוו ןענַײז ענַײז סעמיולאכ יד עליפא ,םייה
 ,בלעוועג ןַײז ןוא ןקיל
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 ןוא רענעלּפ ענַײז טימ ןלייט םִיאכ ךיז טגעלפ טַײצ עטשרע יד
 עשיטקארּפ א ,עילקיר רעבָא .ןעילקיר טימ סעלכאט א ןגעוו סעיזאטנאפ
 סָאװ ,עילָאקנאמ יד זא ,ןעזעגמורא ךיג ךיז טָאה ,ענעדִיי עגולק ןוא
 -ּפָארא געוו ןופ רָאנ םיא טעוו ,ּפָאק ןיא ןעמונעגניירא ךיז טָאה ןאמ ריא
 עטסוּפ יד ןגָאלשסיױרא ךיז לָאז רע ,ןעיירש ןביוהעגנָא יז טָאה ,ןריפ
 ,ריא טימ ןדייר וצ טרעהעגפוא ןצנאגניא םִיאכ טָאה ,ּפָאק ןופ סעמיולאכ

 ,טַײצלָאמ ןרעגָאמ םעד קידנגַײװש רע טסע ,טעברא רעד ןופ טמוק
 רעד ףא ןגיוא יד ןָא טלעטש ,טנעה יד ןשיװצ ּפָאק םעד ןַײרא טמענ
 ,ָאש ייווצ ,ָאש א טציז .טגייוװש ןוא -- טנאוו רעד ףֹא רעדָא עגָאלדָאּפ
 ,סיוא טינ טרָאװ א טדער ןוא ָאש ַײרד

 אזא לָאמא ןעוועג .ןאמ ןפא קידנקוק ,ץראה סָאד ייוו טוט ןעילקיר
 עמ .רעגָאזלטרעװכַײלג א ,שטנעמ רעקידוועדייראב אזא ,רעכעליירפ
 ןוא .ךעלטרעװכַײלג ענייז ןופ קידנכאל ,ןטלאה ןטַײז יד אב ךיז טגעלפ
 -- ,רעטנרָאצראפ א ,רעטרעטיבראפ א ,רעזעגיוראב א קידנעטש -- טציא
 ,שטנעמ ןייק טינ ,ןטָאש א

 וצ םיא ןבעג ,ןעקנאדעג ענַײז ןגָאלשרעדנאנאפ טלָאװעג טלָאװ יז
 םיא ןבעגוצ ,דרע רעד ףא טינ ךָאנ ךיז טגייל למיה רעד זא ,ןייטשראפ
 -נע ,דייר א םיא טימ ןכאמ רָאנ טוװּורּפ יז ןעוו ,לָאמ סעדעי רעבָא ,טומ
 ,עקיולכאמ א טימ סע ךיז טקיד

 גוט סָאװ ,םִיאכ ,ןעורּפָא טעב ןיא טגיילעג רעסעב ךיז טסלָאװ --
 ,ךייוו םיא וצ ןדייר יז טוװּורּפ --- ?גרָאב ףא ןפָאלש ןוא ןציז ריד

 ,טנעה יד רעטנוא ןופ עשטרוב א רע טיג -- ?רעװ ,טּפָאלש רעוו --
 .סעיזאטנאפ ענַײז ןופ ןסירעגּפָא םיא טָאה יז סָאװ ,ןדירפוצמוא

 רעד ךָאנ ןעמוק טַײל ?סָאװ ,טכארטראפ יוזא ךיז וטסָאה סָאװ ---
 טגנערבראפ עמ ,בייוו א טימ רעטרעוו רָאּפ א ןעמ טדער ,םייחא טעברא
 ןגיוא יד ןיא ךיד ךָאד ייז ןעעז גָאט ןצנאג א -- דניק א טימ עלַײװ א
 ,טגייווש ןוא קורמ א יװ ןטנוװָא ענעצנאג טציז רע ןוא !זֶא טינ

 ךיא ?סָאװ ןגעוו ,ןדייר ךערע ןא ריד טימ ךיא לָאז סָאװ ןגעוו ---
 ,..ןדייר וצ סָאװ ןגעוו טינ ריד טימ בָאה
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 -סיוא וטסעוװ סָאװ !טסרעלק ןוא טכאנ ןוא גָאט טסציז וד זא ןוא ---
 ?סָאװ ,ןרעלקסיוא וטסעװ ןכאמ טלעג ףא ענישאמ א ?ןרעלק

 וצ רעמ םִיאכ טגָאז -- ,ךיא רעלק ,םיא ןגעוו ץלא רעלק ךיא --
 | .ןעילקיר וצ יוו ,ןיילא ךיז

 .?סקָא ןַײד ןגעוו ץלא ?ןעמעוו ןגעוו --
 ?סָאװ ,םיא וצ טרָאפ וטסגָאז סָאװ ,עקאט ,ןיימ'כ ---
 ולםענעי ןגעוו ןרעלק רָאנ לָאז שטנעמ א לסיב א ןעזעג טסָאה --

 ןוא בַײװ ענעגייא ענַײד ןגעוו ,ךיז ןגעוו טינ רעסעב וטסרעלק סָאװראפ
 ןעעז סָאװ ,טינ ענימ עַײרּפ ןייק לָאמנייק ריד ןופ ןעעז סָאװ ,רעדניק
 ?טיג טלעוו עקיטכיל יד ריד רעביא

 א ןעזעג וטסָאה ..טינ ךיוא ןרעלק ןייק ןיוש טפלעה ךיז ןגעוו ---
 םִיאכ ךיז טרעק -- גָאט וצ גָאט ןופ טסקאוו בלעוועג ןַײז יוװ ,לסיב
 .ןעמונראפ קידנעטש זיא ךעיומ ןַײז סָאװ טימ ,םעד וצ קירוצ םוא

 -נעטש ןופ עטרעטיבראפ א ,עטציירעצ א ,עזייב א ךיוא ןיילא ,עילקיר
 ,סעיזנעטערּפ סנאמ םעד ןופ ,רעדניק ענעזָאלעצ ןופ ,סעקכאד רעקיד
 ןַײז ןופ ,"ענידעמ רענשזרָאטאק, רעד ןיא טקישראפ םיא טָאה יז ַײמעל
 -םעלָאש ןכייוו םעד סיוא גנאל טינ טלאה --- ,ןגיײװש ןקידעריױכשערָאמ
 -רעװ ערעטיב סיורא ריא אב ךיז ןסַײר ןליװ ריא ןגעק .ןָאט
 .רעט

 ,יז טכאמ -- ?סָאװ ,סערישא סמענעי ןגיוא יד ריד טכעטש סָאװ
 ריא אב טרעוו ץראה סָאד ןוא .טינ רָאה א סע טרא ריא טשרעמיולק

 יד עלערָאס ,בַײװ סקילעז יװ ,ךיז קידנענָאמרעד ,טצאלּפעצ עסיימסייב
 ריא ןוא ,עקשטעג א יװ ,:"יײרעלושזד , טימ ןעגנאהאב זיא ,עטלּפוטשעג
 טינ לרעגניפ-ןשודק ןייק עליפא גָאט ןקיטנַײה זיב ריא ןָאק לזאמילש
 - .ןפיוק-

 ,ןעז טסלָאװ !גָאט וצ גָאט ןופ רעשאסינ ךָאד טרעוו שטנעמ רעד -- |

 ,גנוריצ 1
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 יו ,סעלַײּפסיה ןיא ןַײרא םִיאכ טייג -- !ךראנַאמ א יװ !טבעל רֹע יו
 ,סערישא רענעגייא ןַײז טימ טמיראב ָאד ךיז טלָאװ רע

 ראפ ,זיא רענעי יז וצ ענאקעמ סָאװ ,טגָאזעגסנייטשימ ,ןאראפ --
 א ,סופ םענעמוג א טימ ,עקילאק רערעטצניפ א ,טכאדעג ןשטנעמ ןייק
 ,ןאמ םעד יו ,רעמ ןיילא ךיז עילקיר טסיירט -- ,שטנעמ רעבלאה

 ןּפעלש רעטערב ףראד רע ..!םָארק א וצ סופ םעד רע ףראד סָאװ --
 ןָא ןעמ ןָאק ןעמענ טלעג יצ ןגעוװּפָא רעקוצ טנופ ףניפ ?סָאװ ,קירבאפ ןפא
 !ךעלקילג זיא שטנעמ רעד --- ךעיײש זיא סָאװ ...ךיוא סופ א
 --:!רעסיז עטאט ,קילג אזא ןרָאװעג טגָאזעג םינָאס ענַײמ עלא ףא --|

 -יזטסּווװואבמוא ,יז זיא ןצראה ןופ עלעקניוו א ןיא ןוא .עילקיר טשטניוו
 יי | ,ןעמיאכ טימ םיקסאמ ,קינ

 ,םִיאכ רעטנוא טּפאכ -- !ןרָאװעג טגָאזעג רימ ףא --
 רעסעב סע טסלָאז !רענייא וד לזאמילש ,ּפָא ךיז סייב גנוצ םעד -

 | !ןבעלרעד טינ רָאג
 רעדָא פאש-טעווס ןיא ןבעל ןצנאג םעד ןכעשיוכּפָא ,ןעד סָאװ --

 זיא קירבאפ ןופ ןרעוו וצ ןפרָאװעגסיױרא גָאט ןדעי קערש ןייא ןיא ןבעל

 ?רעסעב
 יז .גנוגערפוא סעילקיר סיורא רעמ ךָאנ טפור גנוקרעמאב עקיזָאד יד

 ןבעל ריא ןשיװצ עקאט זיא סע דיישרעטנוא ןא ראפ סָאװ ,ךיז טנָאמרעד
 םעד ןגָאלשעצ וצ טָאטשנָא ןוא ןףבעל סרעטלּפוטשעג רעד לרָאס ןוא
 -על זיא ענַאװאק ריא יוװ ,םיא ןטסיירט ןוא ןעקנאדעג ערעווש סנאמ
 -ַָאלק ןוא סעליוק טימ ןָא םיא ףא יז טלאפ ,ןעוועג עליכטאכ
 סעל

 וד זא ,קאלש א ,לזאמילש א טסיב וד זא ,קידלוש ריד זיא רעוו --
 יו ,שטנעמ א ןַײז טסלָאװ ?ןדניבראפ וצ קע םעד ץאק א טינ טסגיוט
 .ןבעל א ןופ טסּוװעג ךיוא רימ ןטלָאװ ,קילעז

 ,ךָאט ךיא לָאז סָאװ !ןיוש יז טָאה ,ןשָאל-עניימ ריא טנפעעג ןיוש --
 ?ןענעוונאגאב רעטסיולק א ןדיַיס ןייג ?סָאװ

 זא ,רָאנ טסייוװ יז ןרעפטנע וצ סָאװ טינ רָאג ןיוש טסייוו עילקיר
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 .ןעזעג טינ גָאט ןטוג ןייא ןייק טאמיק יז טָאה ,ןעמוקעג רעהא זיא יז טניז
 - -  ןאמ רעקידלזאמילש ריא זיא םעד ןיא קידלֹוש ןוא

 ףָא ךיז וט ענושעמ-עסימ א -- ?סָאװ ,ןָאט וטסלָאז סָאװ --
 סנאמ םוצ ץראה רעטיב ריא סיוא יז טזָאל -- חדלאה ןפא קירטש א
 .ּפָאק

 וצ טפיולטנא ...ןוא ריט רעד טימ ץעז א טיג ,סאק ןיא טרעוו םִיאכ
 .ץראה סָאד ךיז ןליקּפָא בלעוועג ןיא ןקילעז

 -נאקריפ טגעזעגסיוא ןוא ןישאמ-געז רעד אב ןענאטשעג זיא םִיאכ
 עכלעוו ןיא ;םרָאפ ןוא סיירג רעבלעז רעד ןוא ןייא ןופ ךעלטערב עקיט
 טסייוו רע .טינ רע טסייוו ,ןייגרעביא םיא ןופ ןלעוו ךעלטערב יד טנעה
 זא ,רָאנ טסייוו רע ,ןרעוו טצונאב ןלעװ ייז סָאװ וצ ,רָאלק טינ עליפא
 סָאװ ,ךָאנ גנונעכייצ רעד ךָאנ טעברא לקיטש ןַײז ןטעבראּפָא ףראד רע
 | ,ןבעגעגסיורא םיא טָאה עמ

 קירבאפ יד סָאװ ,ןופרעד ןסעסיוא ץראה סָאד םִיאכ ךיז טגעלפ לָאמא
 םיא סע טרא רעבָא טציא .םעליוג םענעמייל א ראפ טכאמעג םיא טָאה
 יו רעמ טינ זיא קירבאפ רעד ףא רעטעברא ןא זא ,טסייוו רע .טינ ןיוש
 ןופ עלעפיירש א יװ רעמ טינ :טינ ךיוא ןישאמ ןייק עליפא ,ןישאמ א
 עסיורג ןצנוק ,עכַאלעמלאב א ןַײז ,םענָאּפא ,ָאד ףראד עמ ...ןישאמ רעד
 לָאז ןישאמ יד ,ךיז ןטיה ?סָאװ ,טעברא רעד ןיא ןגיילניירא טסוג ,ןזַײװ
 טספראד וד סָאװ ,ץלא זיא סָאד -- .ןפאכּפָארא טיגנ רעגניפ רָאּפ א ריד

 .ןעקנעדעג ןוא ןענָאק
 -ַָאר א ןרָאװעג זיא רע סָאװ ,טינ ןעמיאכ ןיוש טרעמיק רעבָא טציא

 -סיורא טינ סטוג ןייק טעברא רעד ןופ טעװ ַײסיװַײס :טאמָאטווא ןא ,טָאב
 זיא ,סקָא קילעז יו ,סעלכאט לקיטש א וצ ןעמוק טינ לָאז עמ זא .ןעמוק
 .רענעלאפראפ א סנייצלא רע
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 ןוא טנעה יד ןיא לטערב םעד ףא טקוק ,ןישאמ רעד אב טייטש רע
 קילעז :ןטלאטשעג יילרעלא ןיא ןקילעז ,לגיּפש א ןיא יװ ,םעד ןיא טעז
 לוש ןיא קילעז ,עסאק רעד אב בלעוועג ןיא ליומ ןיא ראגיצ ןבָארג ןטימ
 -יזרַאפ --- סעקּפוּפ רעטסימ ;!סקָאב-טנעדיזערּפ ןיא טגיילעצ ךעלטיירב
 "ימ ;?ןיבָאראטס ישנא יטעיסָאס דיע לשיפענעב ןופ גניטימ א ףא רעצ
 ;טַײל עטסנעש יד וצ טסאגוצ ועטמָאי טייג רעדניליצ ןיא סעקּפוּפ רעטס
 םוצ רעײגנַײא ןא ;עריוטדעמלאט ןיא עיידלאב א סעקּפוּפ קילעז בער
 -עסיימ ךיז טלאה ,שטנעמ רענעגייא ןא םוטעמוא זיא קילעז ,רעניבאר
 זיא ,םיאכ ,רע ןוא ...טסאג רעטגײלעגנָא ןא ןעמעלא אב זיא ,סָאבעלאב
 "יימ רעד ּוװ ,קירבאפ רעד ףא קירעביא ,דמערפ ןוא קירעביא םוטעמוא
 ,רָאה עיורג ענַײז ראפ םיא ןפראווסיורא טַײהנגעלעג א רָאנ טכוז רעטס
 ןוא ןבעל סָאד םיא טרעטיבראפ בַײװ סָאד ּוװ ,םייה רעד ןיא קירעביא
 עלא ּוװ ,לוש ןיא עליפא ;םיא טימ ןיוש ךיז ןעמעש רעדניק ענעגייא יד
 רעד ךיוא ןאמערָא ןא זיא -- ,טָאג ראפ ןַײז ךַיילג ,ךיז טכוד ,ןפראד
 | ...רעטצעל

 לָאמ ןטסטנזיוט םוצ םִיאכ ךיז טרעק -- ,קילג א ןשטנעמ א טרעשאב
 ןיהּוװ !סופ לקיטש א בילוצ ץלא ןוא --- ,קנאדעג ןקיבלעז םעד וצ םוא
 טלָאװ ,סופ לקיטש סָאד טינ ןעוו .,?סיפ עדייב טימ טגיוטעג רע טלָאװ
 -ראפ ןיא ָאד רע יוװ ,ןעװערָאה ...גָאט ןקיטנַײה זיב סקָא ןא ןבילבראפ רע
 ענשזרָאטאק אזא ןטלאהסיוא ןעמ ןָאק גנאל יו רעבָא ...םענעהעג ןטכולפ
 ,ייז ןפראד עקניגנוי .,!ףשטנעמ ןרעטלע ןא ייז ןטלאה גנאל יװ ?טעברא
 סע .סקָא קילעז סיוא ןרָאװעג טלָאװ'ס ןוא ,רָאי ףניפ-ריפ ךָאנ ...ענטירּפס
 -עווש טפיוקראפ טלָאװ סָאװ ,רעלטעב רעד קילעז ןרָאװעג םיא ןופ טלָאװ
 ךיוא ָאד ךָאד ןעמ רָאט ןעלטעב זא ...ןסאג יד ןיא ךעלדנעב-ךיש ,ךעלעב
 ...ענידעמ רעקיטכיל רעד ןיא ,טינ

 ,לוטשיעבאג 1

 ,טפאשלעזעג-ספליה רעקיטעטליוװ רעניבַאראטס ןופ 2
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 ףֹא טראוו קילג סָאד ּוװ ,טינ טסייוו שטנעמ רעד זא ,עקאט טעז עמ;
 ..."!סופ לקיטש א ...סופ לקיטש א בילוצ ץלא ןוא ...םיא

 ןוא רעטרעװ עטצעל יד טרעזאכעגרעביא לָאמ עכעלטע טָאה םִיאכ
 ןיוש רעבָא ,רעכעלטַײד ןייק טינ ךָאנ לַײװרעד ,קנאדעג א זא ,טליפרעד
 -עגנָא ןַײז ןיא ןריובעג טרעוו ,טַײקרָאלקמוא ןַײז ןיא רעכעלקערש א
 .ךעיומ ןטגנערטש

 ךאס א ןבָאה טנַאקעג ךיוא טלָאװ ךיא ,.טנָאקעג ךיוא טלָאװ ךיא,
 ..."בלעוועג א ןענעפע ןוא טלעג

 יד ןיא טריויעג גנאל ןיוש ךעלטַײדמוא טָאה סָאװ ,קנאדעג רעד ןוא
 ןַײז ןיא ןטָארטעגסױרא לָאמאטימ טציא זיא ,ךראמ ןַײז ןופ ךעלכלעצ
 ;טייקטעליוב רעצנאג

 םענ ןוא געז ןרעטנוא רעגניפ א קור א ביג ךיא זא ,סָאװ ןוא ,אה;
 ןוא -- עגער ןייא .,?אה ,ראפרעד טנופ טרעדנוה רָאּפ א ּפָא ךָאנרעד
 ..."רעטלע עטרעכיזעג א ,טנופ טרעדנוה רָאּפ א בָאה ךיא

 א ןטָארטעגּפָא וויטקניטסניא ...ךיז ןקָארשרעד ןוא ןָאטעג טכארט א
 -רעטנוא טעװ ןישאמ יד זא ,טאהעג עריומ טלָאװ רע יו ,רעטניהא טָארט
 םורא טונימ א ןיא רָאנ ...רעגניפ א ןּפאכראפ טעװ ןוא קנאדעג ןַײז ןרעה
 ...ןקיבלעז םוצ טרעקעגמוא רעדיװ ךיז רע טָאה

 ,טרעוועג ץלא ךָאנ ךיז טָאה םִיאכ רעבָא
 ?עװָאשכאמ אזא ןלאפנַײא רָאג רימ ןָאק יװ ,םעליולעשעניוביר,

 "!סאכעוו-עלילָאכ ..,ןָאטּפָא עסַײמ אזא ךיז ןיילא
 טפראוו ןגרָאמ ,טנַײה טינ !עציײא ןא ךיז ןעמ טיג יװ ,דלאווג רעבָא

 רע טעװ ןיהּוװ ?ןָאט טלמעד רע טעװ סָאװ ,קירבאפ ןופ סיורא םיא ןעמ
 ןַײז טימ ןעמענ טלמעד םיא טעװ רעװ ?ןָאטניהא ךיז רע טעװ ּוװ ,ןייג
 ,.טלא טינ רָאי קיצפופ ןייק ךָאנ זיא רע זא ,ייז לייצרעד יג ..?ּפָאק ןעיורג

 קָאנעב רעטוג רעד יצ לרימ ,ןטראוו רעדָא ןלעטשסיוא טנאה א ןדייס
 טימ ןַײז טעװ סָאװ ןוא .?!ןבעלרעד טינ סע רעסעב ...ןזַײּפש םיא ןלָאז
 טינ םייה רעד ןיא גנאל ןיוש טעװ לרימ ?גראווניילק םעד טימ ,ןעילקיר
 טימ רָאה יד רעדייסעק טלזיײרק ;סעלכאט א ךיוא ךיז טכוז יז :ןביילבראפ
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 -ץנאט יד ןיא טייג ,ךיז טבראפ ,ךיז טכלאק ,ךעלגנעווצ עטנערבעגנָא

 ,ןבָאה טינ סעכאנ ןייק ריא ןופ ןיוש טעװ עמ --- ןבולק יד ןיא ,ןסאלק
 טיירג ךיוא ןענַײז סעיָאב ערעטלע יד ..ןַײז טינ ןעיאזיב ןייק רָאנ לָאז
 יד רָאנ ןבַײלב ןלעוװ סע ,םייה רעד ןופ ןפיולטנא וצ גָאט עדאיל א
 ןיױוש טעז רע ..?ייז ראפ ןָאט רע ןָאק סָאװ ןוא .עזָאלפליה יד ,עניילק
 ןיוש סע טנעקרעד רע .ןענאדנופ געוו םעד ןבעג ךיג םיא טעװ עמ זא
 טלמעד ךיז ייז ןלעװ ןיהּוװ ...ענימ ןַײז ןָא ,קילב סרעטסַײמ םעד ןָא
 | !ןָאטניהא

 םוצ רעדיוװ רע טמוק --- ?סָאװ זיא ,רעקינייוו רעגניפ א טימ זא ןוא,
 ךיז ןגעלפ :ענישטשװעַײלָאקינ ןטכוד לָאז !טע ?ענָאקאס א -- ,קנאדעג
 -אדלָאס ןופ יבא ,ןקאהּפָא רעגניפ ירד וצ ןוא ייווצ וצ ןשטנעמ ךָאד
 עקאט רעשפע ,אה ..טבעלעג ךיוא ןוא -- ןרעוװ טזיילעגסיוא ענישט
 סע ...ןטעברא ןָאק עמ :ןגָאז ןלעװ ייז ,טשינרָאג זיא רעגניפ ןייא ,,,?ייווצ
 -יר ,דלאווג ,.,סנייצלא ,ייווצ ,רענייא ..,ייווצ עדאווא ,ייווצ ...טינ גיוט
 --- ?רימ טימ ָאד ךיז טוט סָאװ !עגושעמ ךָאד רעוו ךיא ,םעליולעשעניוב
 -- .ןעקנאדעג עכעלקנערק ענַײז ןופ ןסירעגּפָא דלאווג טימ םִיאכ ךיז טָאה
 ..."שרעדנא סעּפע ןגעוו ןרעלק ףראד עמ

 ,שרעדנא סעּפע ןגעוו ןרעלק טרעטאמעג טינ ךיז טָאה רע לפיוו רעבָא
 -עג עקיבלעז יד ךעיױמ ןיא טרעטנַאלּפעג ץלא םיא ךיז ןבָאה

 | ,ןעקנאד
 ןוא .,?ןבראטש ןוא ךיז ןגייל !סָאװ ,ןָאט ךיא לָאז ןעד עשז סָאװ;

 ןצנאג א ןקילעז ?ענָאקאס יד יוזא ָאד זיא סָאװ :עסיײמ עקיבלעז יד קירוצ
 זיא סָאװ ..!ןרָאװעג טגָאזעג רימ ףא ...ךיוא רע טבעל ,ןעמונעגּפָארא סופ
 ּפָא רימ םענ ךיא ןוא ,סע ךיז טלייהראפ שעדיוכ ןייא ןיא ..,רעגניפ ייווצ
 ףא טגרָאזראפ רימ ןיב ןוא בלעוועג א רימ ףיוק ךיא ,עייבטאמ ענייש יד
 ..."קיבייא

 -עגסיוא רע טָאה -- !טינ ליוו ךיא !טינ ןָאק'כ ,טינ ןָאק ךיא ,ןיינ;
 א ,עלילָאכ ,יװ טאמיק :ךיוא ערייווא ןא זיא'ס ןוא --- .לָאק ןפא ןעירש
 .."?ןייג רעזייה יד רעביא ,סע טסייה ,זיא ...ךיז ןָאטנָא עסַײמ
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 טָאה ,םָאהט ןיא ּפָארא רעדיוו ךיז טזָאל רע זא ,טליפרעד טָאה םִיאֿכ
 סָאװ ,עטאט א זיא טָאג -- ןכָאטיב ןטלא ןַײז ןָא ןּפאכנָא טװּורּפעג ךיז רע
 ..?סָאװ ,ןגרָאזראפ טלעוו א ,ןכערב ךעיומ םעד סעמעעב ךיז רע ףראד
 טינ ךיױא םיא רע טעװ ,טינ םענייק טזָאלראפ רעטשרעבייא רעד
 | ...ןזָאלראפ

 טקרעמאבמוא רע זיא --- ,עילקיר טגָאז ,םיסינ ףא ךיז זָאלראפ ךיא;
 ןא ןבראטש טעװ עמ ןוא ןעיווע ןא טבעל עמ -- ,געוו ןופ ּפָארא קירוצ
 ךיז טדנעוו'ס ..?אה ,ןבעל א .םיכירכאט עדמערפ ןיא ךָאנ רעשפע .ןעיווע
 טינ ...םעשאה-שעדיק לא ןשטנעמ לָאמא ןבראטש ךָאד ןגעלפ ...רימ ןָא
 ערעייז ןגעלפ ייז ןעמעוו ףא ,ןסיוו טלָאװעג טלָאװ'כ ...טאהעג עריומ
 ...טראוו ,רָאנ טראוו ...סָאד טינ ,סָאד טינ זיא'ס ,ןיינ ...ןזָאלרעביא רעדניק
 ןיוש ךיז טעוו .סעווָאמאהכעלאמ רעד ,רעהא רעטַײװ ןיוש טייג רע ,אהא
 רָאנ טכוז ..."ּוּפָא יראה ,רעכיג ךיז ריר ,םורק טסדַײנש, :ןדניב רעדיוו
 יז ןופ ןיוש ךיא רעװ יװ ,יוא ...רימ ןופ ןרעוװ וצ רעטָאּפ טַײהנגעלעג א
 -יוסעיא ..!ןבעל ןַײמ ןופ ..ףרעװ רעטָאּפ ןבעל ןַײמ ןופ ..!רעטָאּפ ןעמעלא
 ענַײז ןופ רעטנָאלּפ םעד ןיא ןסירעגניירא טרָאװ א ךיז טָאה -- ,"םימ
 ..םימיוסעי יווא ןא זיא רעטשרעבייא רעד -- ,ןעקנאדעג ענעסירעגּפָא
 ןפראווּפָארא למיה ןופ יז טעװ יוװָאנאה והָאיילע ,וטסרעלק סָאװ ,עדאווא
 ...רעגניפ קאה -- ,ןענעוונאג טינ טסנָאק ...ןבָאה וטסעװ ,עוונאג ...טיורב
 -ּפוּפ רעטסימ יװ ןַײז וטסעוו ...ןבָאה וטסעװ ,בַײל סָאד ךיז ןופ דַײנש
 "עג א רָאנ ...דעוװָאק טימ ,טלעג טימ ,טיורב טימ ,בלעוועג א טימ :סעק
 רעצנאג א טינ רעגניפ ייווצ ךָאד ןענַײז ץלא ...בלעוועג א רָאנ ,בלעוו
 -גיפ טָאה עמ זא ,עלוּפ יד זיא סָאװ ...רעגניפ ייווצ ןָא ןעמוקסיוא ,,,סופ
 יז ראפ טעברא ןייק ןוא ,טנעה עקיייפ עצנאג ייווצ ךיא בָאה טָא ?רעג
 -ושעמ רעוו ךיא ...ּפָארא ןעניז ןופ ייג ךיא ...ןַײז טינ דלאב ןיוש טעוװו
 ףָאס א --- ,ּפָאק ןראפ ןָאטעג ּפאכ א ךיז קערש טימ טָאה רע -- ...עג
 -סיוא טינ רעמ סָאד ןיוש ןָאק'כ ..!סערָאצ יד וצ ףָאס א ףעמענ סע לָאז
 | ..."ןטלאה
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 "נָא ךיז ןבָאה רעּפרעק ןַײז ןיא ןרעדָא עלא יו ,טליפרעד טָאה םִיאכ
 טגנירּפש סע טָא-טָא ,קיטפעה טּפאלק ץראה סָאד ,סענורטס יװ ןגיוצעג
 םיא טרעטש ןוא ןגיוא יד ראפ טגנעה לּפענ רעטיור א .טסורב ןופ סיורא
 טייטש סָאװ ,רעטסַײמ םעד ןוא ךיז םורא רעטעברא יד ,ןישאמ יד ןעז וצ
 עקידכעלַײק יד זיולב .,ןטַײװנופ םיא ףא טקוק ןוא טונימ רָאּפ א ןיוש
 אוא טימ ןגיוא יד ראפ טלדניווש ןוא ךיז טיירד געז עקידנעשטשילב
 -עגנעמאזוצ ןרעװ ךעלדנייצ עפראש עריא זא ,טיַײקלענש רעקידעריומ
 ,ךֶָא טינ ךיז ןעעז ןוא םענייניא ןסָאג

 סָאװ ,געז עפראש יד ןעז טינ לָאז רע ,ןגיוא יד טכאמעגוצ טָאה םיאכ
 געווסיוא רעדנא ןייק ..,ףָאס א ךאמ ,ףָאס א ךאמ :םיא טפור ןוא טצייר
 ןוא רעגניפ רָאּפ א ןדַײנשּפָא ךיז טעװ רע רעדָא ןאראפ טינ זיא
 ..רעדָא ,רעטלע רעד ףא טיורב לקיטש רעכיז א טימ ךיז ןגרָאזראפ
 רע ךיא .ּפָארא ןעניז ןופ ייג ךיא, .?ךאֹז אזא ןעמ טוט יו רעבָא
 ןָאטעג קוק א קידנליו טינ ןוא ןגיוא יד טנפעעג טָאה רע ,"עגושעמ
 ןענַײז ייז זא ,ןגַײצרעביא טלָאװעג ךיז טלָאװ רע יו ,רעגניפ יד ףא
 ...ץנאג ךָאנ

 -עג טַײקלענש סיורג טימ ךיז טָאה געז ענעלאטעמ עקידכעלייק יד
 םיא טימ ךיז טלָאװ יז יװ ,ןגיוא ענַײז ראפ טלדניוושעג ןוא טיירד
 ךיז ןעמענ קירוצ טלָאװעג טָאה רע ..?ןקָארשרעד ךיז ,סָאװ ,ונ :טציירעג
 ,טרעטיצעג ענבָארד"-ענבָארד םיא ןבָאה טנעה יד רָאנ ,טעברא רעד ראפ

 ,געז רעד וצ ןרעטנעענרעד ייז טעוו רע ביוא זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא
 ...רעגניפ רָאּפ א םיא אב ןּפאכראפ ןיילא יז טעוו

 ,ןטלאק סרעטסיימ םעד ךיז ףא ןעזרעד יװ טליפרעד רעמ טָאה םִיאכ
 ,קילב ןקידנריּפשכָאנ

 שזא רע טָאה -- ,"ןעקנאדעג ענַײמ טנעייל רע ,ךָאנ רימ טריּפש רע;
 ,ןטעברא ןעמונעג טעּפמיא טימ ןוא ןָאטעג רעטיצ א

 רעד טָאה -- !טעברא רעד אב טינ םעלָאכ ,רעטנוא ךיז לַײא --
 ,טַײז ןַיז ןיא קידנבעג קוק א טינ עליפא ,קידנעייגיײבראפ ,רעטסַײמ
 .ןָאטעג גָאז א טלאק
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 ןַײז טימ ןעמאזוצ ,םיאכ טָאה ,גָאט-לָאצ ןטסטנעָאנ םעד ןיא ,סעבאש

 עטקורדעג סָאד טרעװנָאק םעד ןיא ןענופעג ,ךָאװ רעד ראפ ןיולסטעברא
 רעד בילוצ; :ךעסונ ןטנאקאב טוג רעטעברא ןדעי םעד טימ עלעטעצ
 ןרענעלקראפ וצ ןעגנּוװצעג רימ ןענַײז ,ןעגנולעטשאב ןופ גנורענעלקראפ
 רעַײא ןופ טַײרפאב קילַײװטַײצ טַײז ריא ןוא טנעה-סטעברא לָאצ יד
 : ,.."טעברא

 ענערָאװעג ךיילב טימ םִיאכ טָאה -- ..."קילַײװטַײצ ,קילַײװטייצ , ---
 עיורג טימ ןשטנעמ א טעברא ןבעג טעװ רעו -- ...טעשטּפעשעג ןּפיל

 ...ןזיוואב טינ ,רעטלע ןַײמ ןענערָאװאב וצ ןזיוואב טינ ,.!רָאה
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 . ןכַאש-לקניוו א

 ףא ןעיראש ןעמונעג סָאװרָאנ טָאה ס
 ןסיױרג םעניא רימ םורא עלא .,גָאט

 רעד .ןפָאלשעג ךָאנ ןענַײז רעמיצ ןטלאק
 ןרעטניה טגיילראפ טנאה ןייא ,רעסערּפ
 -סארכעצ רעד ףא -- עטייווצ יד ,ּפָאק

 רעד .רעטעליוקעג א יװ ,טלכרָאכעג טָאה ,טסורב רענעסקאוואב רעטעינ
 ןַײז טָאה עמ זא ,ליטש יוזא ןפָאלשעג זיא ,טרעקראפ ,רעכאמנשאמאק
 סָאד יװ ,ןעזעגסיוא טָאה םענָאּפ סאלב-לעג ןַײז .טרעהעג טינ םעטָא
 ןייא ףא ןפָאלשעג ןענַײז סָאװ ,!סרעשזדָאל ייווצ ךָאנ .סעמ א ןופ םענָאּפ

 ,,לגנע) ןטנאריטראוװק -- סרעשזדָאלג
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 --- רעטייווצ רעד ,אמירּפ --- רענייא :טעוד א טעכרָאנשעגסיױא ןבָאה ,טעב
 יי ,אדנוקעס

 -סיוא ,עדימ טעברא רעד ןופ ןעמוק ןשטנעמ :ענאקעמ ייז ןיב ךיא
 יוזא ,ןסעגעגּפָא רָאנ יו ,ןוא ,טפארק ןּפָארט ןטצעל םוצ זיב טּפעשעג
 א ייז ןפָאלש יוזא .עטעגראהעג יװ ןַײא ןפָאלש ןוא רעדינא ייז ןלאפ
 זיב ,טַײז רעטייווצ רעד ףא עליפא ךיז קידנרעקרעביא טינ ,טכאנ עצנאג
 -ראפ טינ ןלָאז ייז ,ףוא טינ ייז טקעװ עריד רעד ןופ עטסָאבעלאב יד
 ,טעברא רעד וצ ןקיטעּפש

 רעכעה ןיוש ןיב ךיא :קיורמוא ןוא זעוורענ ףָאלש רָאנ רענייא ךיא
 ןכָאװ עכעלטע ראפ קידלוש ןיוש ןיב ןוא טעברא ןָא םישָאדאכ יַײרד
 ,ךיז טזָאל סע טַײװ יו ,רעבירעד ,עז ךיא .לקניוו ןַײמ ראפ טלעגעריד
 .עטסָאבעלאב ןַײמ ןדַײמוצסיױא

 זיא סיסימ יד ןעװ ,טכַײלשעגנַײרא ךיז ךיא בָאה טכאנאב ןטכענ
 -סיורא רעדיוװ ירפרעדניא ףראד ךיא זא ,קידנעקנעדעג .ןפָאלשעג ןיוש
 -עג טכאנ עצנאג יד ךיא ןיב ,טקרעמאבמוא בוטש ןופ ךיז ןענעוונאג
 יצ ,רעטצנעפ םוצ טקוקעג ןוא ךיז טּפאכעגפוא טפָא ,קיורמוא ןפָאלש
 .ךָאנ טּפָאלש סיסימ יד ןאמזלָאק ,ןייטשוצפוא טַײצ טינ ןיוש רימ זיא

 אב טנָאמ ,טינ טמעראיל ,טינ טַײרש ,עטסָאבעלאב ןַײמ ,סיסימ יד
 טדער יז .לקניוו ןַײמ ןופ טינ ךימ טביירט ,טלעגעריד ןייק טינ רימ
 ,טדער ,רימ ןגעו יז טדער טלעװ רעד וצ -- רימ וצ טינ .זיולב
 וי | | ,קידנגָאנ ןוא ןגיוצעצ

 רעכלעוו רעביא ,שעװ רעטלומ רעד ןופ עליפא ךיז קידנרעקּפָא טינ
 ןיא טלאה יז סָאװ ,לּפעק סדניק םענופ רעדָא ,ןגיובעגרעביא טייטש יז
 :לכלעק קירעזייה ריא ףא יז טעּפירקס ,ןגָאװצ

 .עקירעמא ןיא ןבעל א טכאמ לזאמילש רעדעי ,רענירג רעדעי ---
 ףראד עמ ..ןכאמ טינ ןבעל ןייק עקירעמא ןיא ןַאק רענייא רע זיולב
 טינ עקירעמא ןיא לָאז עמ ,לזאמילש-םילש רעטסערג רעד ןַײז עקאט
 סעראלָאד רָאּפ יד ןיא ,טנער יד ןיא רימ טייג'ס ...ןבעל ןייק ןכאמ ןענָאק
 ,ץכינעגיוט אזא שטנעמ א סע זיא יװ רָאנ ..?רימ סע טייג ךָאװ א טנער
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 ןא ןיב ךיא יװ טָא .?עקירעמא ןיא ןבעל א ןכאמ ןענָאק טינ לָאז עמ
 טלאה .!עקירעמא ןיא ןבעל א ךיוא ךיא ךאמ ,ענָאמלא עכעלקילגמוא
 ,רעווש טעברא ,ייז ראפ ךיא ךָאק ,שעוו רעייז ךיא שאוו ,סרעשזדָאל ךיא
 לָאז עמ ,ןַײז ןעמ ףראד לזאמילש א ראפ סָאװ ...ןבעל א ךאמ ךיא רעבָא
 ...ןבעל ןייק ןכאמ ןענָאק טינ עקירעמא ןיא

 לעװ ךיא ביוא זא ,ןליפ וצ ןָא בייה ךיא זיב ,טדער ןוא יז טדער יוזא
 ןיד ריא ראפ ןָאט ּפאכ א יז ךיא לעװ ,בוטש ןופ ןייגקעווא טינ ךַײלג
 ...ןגייווש יז ןכאמ ןוא ןרעדָא עקיד יד טימ לזדלעה

 טנָאי לכלעק קידנעּפירקס ריא .סיורא ףיול ןוא לטיה סָאד ּפאכ ךיא ||

 | | . יי . +ךָאנ ְךיִמ
 ,עסיורג יד סענזיב יד .?רעט-סימ ,יוזא ךיז ריא טלַײא ןיהּווװ --

 | ..ירע-עט-סימ
 ;ןטירד א טרָאװ ןטייווצ ןדעי וצ וצ יז טגייל ,רימ וצ ךיז קידנדנעוו

 -נײרא ,רעט-סימ ;ןבליז ייוצ ןיא טרָאװ סָאד קידנליײטעצ ,רעטסימ
 ,סע טסייה ,רימ ךיוא :עינָאריא עקיסַײב רעדנוזאב א םעד ןיא קידנגייל
 ...רעטסימ א

 רעטנוא ךיז טלקייק טַײקטוג-טינ א ,טכידעג זיא רעמיצ ןיא טפול יד
 םענ ןוא רימ םורא עקידנפָאלש יד ףא קילב א ףראוו ךיא .זדלאה םוצ
 יד יװ ,קיטכיזרָאפ-קיטכיזרָאפ ןזיוה יד ךיז ףא יצ ךיא .ןָאטנָא ליטש ךיז
 עריומ בָאה ךיא עכלעוו ,ןדנּוװ ענעפָא ןיא ןעוועג רימ אב ןטלָאװ סיפ
 -ייכש עניימ ןקעוופוא לע ךיא זא ,טינ עריומ ןייק בָאה ךיא ,ןרירוצנָא
 ...ןפאכפוא טינ ךיז לָאז סיסימ ןַײמ ,עריומ בָאה ךיא -- ,רעמיצ ןיא םינ

 ,ריט רעד וצ ךיז ךיא ךַײלש טנאה ןיא ךיש ענעגָארטענּפָא יד טימ
 -גאגעג טלָאװ ךיא יו ,ריסנאלאב ךיא ,רעגניפ ץיּפש יד ףא קידנזַײרּפש
 ,ּפירקס ןטכַײל א טיג סיפ ענַײמ רעטנוא ליד רעד .טאנאק א ףא ןעג
 קידנעמירקראפ ןוא םעטָא םעד קידנטלאהנייא ,ןייטש ביילב ךיא ןוא
 ןיא ,רעמיצ םעד םעלָאשעב ךרוד ייג ךיא ..קעטייוונייצ ןופ יו ,ךיז
 עטכידעג טימ ענייא -- סעקרעשזדָאל-ךעלדיימ ייווצ ןפָאלש סע ןכלעוו
 --- עטייווצ יד ,ןעיײלק טימ ןטָאשאב ,םענָאּפ טיירב א טימ ןוא רָאה עטיור
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 טינ ןרעביא ענעטָאשעצ ,רָאה עצראווש טימ ,עסאלב א ,ערעגָאמ א
 | | ,ןשיק ןסַײװ םענייר קירעביא

 סעסיסימ רעד ּפָא טלייט סָאװ ,לטנעוו םוצ טדנעוועג זיא רעיוא ןַײמ == |
 ,ךרָאש ןייק ,ליטש זיא טרָאד .רעמיצ-גנאגכרוד םעד ןופ רעמיצ
 ..ךָאנ טפָאלש סיסימ יד ,ןעקנאד וצ טָאג .םעטָא ןייק ,טסוה ןייק

 עמ יו ,רעטניהא ּפָא גנירּפש ןוא לעווש-ךיק יד רעבירא זַײרּפש ךיא
 רעד ןופ לברא יד טימ :טסורב רעד ןיא ןָאטעג סיוטש א ךימ טלָאװ
 זיא ,טנעה עלעקנוט ,עראד עריא רעביא טצראשראפ ,עטּפָאק רעקיצומש
 קיצומש ךעלקיטש עגָאלדָאּפ ןופ ןבילקעג ,ךיק ןיא ןענאטשעג סיסימ יד
 ,עטילּפ רעד ףא לסעק ןקידנדיז ןיא סע ןפרָאװעג זייווקיצנייא ןוא שעוו

 יד רָאנ !רעמיצ ןיא ךיז וצ קירוצ :ןעוועג זיא קנאדעג רעטשרע ןַײמ
 טַײז ןַײמ ןיא ,ךיז טכאד ,טָאה יז שטָאכ ,ןעזרעד ןיוש ךימ טָאה סיסימ
 רעה ךיא רָאנ ,ןגָאז וצ טרָאװ ןייק ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה יז ...טקוקעג טינ
 רעד ןַײז עקאט ףראד עמ, :לכלעק קידנעּפירקס ריא ,ךיז טכאד ,ןיוש
 .."עקירעמא ןיא ןבעל ןייק ןכאמ ןענַאק טינ לָאז עמ ,לזאמילש רעטסערג
 -ומש עקּפוק רעד רעביא רעבירא גנירּפש ,סיורָאפ ףרָאװ א ךיז ביג ךיא
 ,ריט טַײז רענעי ףא ןיוש ךיא ןיב ןזַײרּפש ייווצ ןיא ןוא ,שעוו קיצ

 :ּפערט יד ףא סיורא ךימ טיילגאב לכלעק ענדונ קידנעּפירקס ריא -
 סענזיב יד ?רעט-סימ ,גָאטראפ ןכָאװ ןצכא יוזא ריא טלַײא ןיהּוװ --

 | ..?רע-עט-סימ ,עסיורג יד
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 ערעיראק סנַאטסניװ ירעה

 -דראשטרָא -- סאג רעד ןופ ןעמָאנ רע
 יוװ ,טָאּפש א יװ ,ןעגנולקעג טָאה טירטס
 טָאה ץלא ןופ רעקינייוװ :עינָאריא עזייב א
 -טכורפ א טנָאמרעד טירטס-דראשטרָא
 ,ילב"גנילירפ ןװעזָאר-סַײװ ןיא ןטרָאג

 סעכייר עסיז עקיטסבראהירפ טימ טינ ךיוא סאג יד טָאה טקעמשעג ןוא
 -גילק-ןייש םעד טימ סאג יד ,טכורפ עקיטייצ טימ ןדָאלאב ,דָאס א ןופ
 ,רעמייב ענירג ןגעוו סעיצאיצַאסא סיורא טפור סָאװ ,ןעמָאנ ןקידנעג
 טילבעג טָאה ,ןטאמָארא עקידנקיווק ןוא סנטָאש עליק ,טפול רעשירפ
 םענעי טיִמ טעטפודעג ןוא ןראוטָארט יד סיוגנעל ןענאק-טסימ טימ
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 יד ראפ ךעלמיטנגייא זיא סָאװ ,ךעייר ןשיפיצעּפס ןראבטָארסיוא-טינ
 -אק רעד ןופ טעטש עסיורג עלא ןיא טַײקמערָא רעד ןופ ןלאטראווק
 -גייועג א ןעוועג זיא טירטס-דראשטרָא ,ץרוק .טלעוו רעשיטסילאטיּפ
 ןענַײז עכלעוו ,רעזַײה עווערָאכ-בלאה ןופ --- "סמאלס; ןופ סאג עכעל
 רעד ןופ טָאטש רעטסכַײר ןוא רעטסערג, רעד ןיא קינייװ טינ ןאראפ
 ןעוועג זיא טירטס-דראשטרָא ןיא עריד עיירפ א ןעניפעג רעבָא .."טלעוו
 -קראּפ ףא רעזַײה עכַײר עקיטראצאלאּפ יד ןיא יו ,רערעוש ךאס א
 / -רעדסיוא יד ןופ ןלאטראווק יד -- וויירד-דייסרעוויר ףא רעדָא וינעווע
 | ,"טנזיוט ןעצ עטשרעבייא, עטלייוו

 -כרוד ,ּפערט עקיצומש ערעטצניפ יד טימ רעזַײה עווערָאכ-בלאה יד
 יד ןופ ןענַײז ,שעוװ סאנ ןוא לאפּפָא ךיק ןופ סעכייר טימ ענעגנורדעג
 -עקיּפעגנָא ,ךעלדנרעק טימ םיורגלימ א יװ ,סמעדיוב יד זיב סרעלעק
 -לָאצאב קירעדינ טימ :?טרָאס ןטייווצ , ןופ רעניווונייא טימ ןעוועג טעװ
 -לָאקסַײװ, טימ ,עזָאלטעברא-בלאה ןוא עזָאלטעברא טימ ,רעטעברא עט
 טימ ,סעילימאפ עסיורג טימ עטמאאב עניילק --- ?ןפאלקש עקידרענ
 -רושז ,ןרָאיטקא ,ןטנאקיזומ ,רערעל עזָאלטעברא גנאלנרָאי טימ ,ןקרעלק
 -רָא ןופ סמאלס יד וצ טרעדינעגּפָארא זַײװנפוטש ןבָאה סָאװ ,ןטסילאנ
 ןיא ןיילא ייז רָאנ סָאװ ,ןעניושראּפ עלעקנוט טימ ןוא ,טירטס-דראשט
 | .עסָאנראּפ רעייז ןופ לאווק רעד טסּוװאב

 ןעצ עטשרעבייא; עריא טגָאמראפ ךיוא טָאה טירטס-דראשטרָא -|
 ןיא רָאנ ,סמאלס ןיא טינ ןיוש סעריד ןעמונראפ ןבָאה עכלעוו ,"טנזיוט
 טימ ןוא סעריד עניילק ךאס א טימ- ,סעמראזאק יװ ,רעזַײה עטראדנאטס
 . ןטַיײקכעלמעוװקאב קיניײװ רעייז

 ךיז טנָאקעג עליפא טלָאװ טכיש ןטשרעבייא ןקיזָאד םעד ןופ לַייט א
 ,ןוא טַײהניװועג רָאנ ,סעריד ערעסעב ןיא ךיז ןביײלקוצרעביא ןעניגראפ

 טדימשעגוצ ןטלאהעג ייז טָאה גָאט ןקידעגרָאמ ןראפ עריומ יד ,רעקירעד

 טימ ,טעברא ןָא ןגרָאמ ןעמ טבַײלב רעמָאט :רעטרע ענעסעזעגטלא יד וצ

 ךיוא טעװ ןאד ,סעמע !עריד רערעסעב רעד ראפ ןלָאצ ןעמ טעוװ סָאװ

 ידראשטרָא ףא עריד רעטכעלש רעד ראפ ןלָאצאב וצ סָאװ טימ ןַײז טינ
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 "זיוה רעד -- דרָאלדנעל רעד ,טיונ ןופ לאפ ןיא ,טעװ ָאד רָאנ ,טירטס
 םענעסעזעגטלא ןא סאג רעד ףא ןפראווסיורא טינ רעשפע --- רעמיטנגייא
 ענייש א .טלעגעריד ןכָאװ רָאּפ א ראפ קידלוש ןַײז טעוו עמ ביוא ,ןכָאש
 ...עזָאלטנורג א רעבָא ,טסיירט

 טירטס-דראשטרָא ףא סעילימאפ עקידנבָאהלי}וװ עכלעזא ןופ ענייא
 ,ןָאטסניװ עכָאּפשימ יד ןעוועג זיא

 ןייז זיא-סעד ןעוו לָאז ןָאטסניװ ווייד זא ,טקנעדעג טינ טָאה רענייק -
 -ינייו טינ טעבראעג רע טָאה ןטַײצ עטסגרע יד ןיא עליפא ,טעברא ןָא
 .ךָאװ רעד ןיא געט ריפ-ַײרד יו רעק

 עשרעבַײװ, יד ןיא .סנָאטסניװ יד ענאקעמ זיא טירטס-דראשטרָא
 ןיהּוו ,טרָא עטסטבילאב סָאד ,זױה ןראפ ּפערט יד ףא ,"ןבולק
 עשירפ, לסיב א ןּפאכ ןטנװָא עקידרעמוז יד ןיא סיורא ןעייג רעבַײװ
 -אר סמאלס יד ןופ רעניווונייא יד ּוװ ,ךאד ןכאלפ ןפא רעדָא ,"טפול
 ןיא ןצנאוו ןוא ץיה ןופ טכענ עקידרעמוז עקידנקיטש ןיא ךיז ןעוועט
 טפָא עניק רעקיליװטוג טימ סענייכש ןבָאה -- ,ךעלעריד עגנע ערעייז
 0 ,סנָאטסניװ יד טדערעגמורא

 ,ןאמ א ,טַײקינײלק א ןָאטסניװ סיסימ יד ,יורפ עכעלקילג א --
 !טעברא ןָא ךָאװ א טסייה סָאװ ,טינ טסייוו סָאװ

 ריא זא ,ןביילג ריא טעוװ ,בוטש ןיא ןָאטסניװ ינעפ וצ ןַײרא טייג --
 עטאפ א ,רעכיֿפעט ,לבעמ ןַײּפ :ייוודָארב ףא טעלּפ א ןיא ץעגרע טַײז
 ,רעמלאדזַייא ןא ,ןלוטשגיוו ,ןָאפ

 א ןַײרא טלעטש -- ןעגנולָאצסױא עכעלטנכעוו ףא ןעמונעג ץלא --
 ,עקרעניגראפ-טינ

 וצ סָאװ טימ ןאראפ זיא'ס ןוא רעדייסעק טעברא עמ זא ,טוג --
 ...ןלָאצ

 ,קילג ריא ןגעוו גנוניימ ענעגייא ריא טאהעג טָאה ןָאטסניװ סיסימ
 רעטוג א ןוא ןאמ רעטוג א זיא ווייד ריא ,ןגָאלק וצ סָאװ טינ ךיז טָאה יז
 ,טנעס ןטצעל ןזיב ןַײרא בוטש ןיא ריא טגנערב :דניק ןַײז וצ רעטָאפ
 ףא ןעוו רָאנ .,,ריא אב ךָאנרעד רע טמענ ןטעראגיס לקעּפ א ףא עליפא
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 ,ןבָאה סערקאי ןקיטציא אב ןעמ ףראד ריפ ןופ עילימאפ א ןטלאהסיוא
 ןאמ ריא טגנערב ןעגנערב ןוא ,ךָאװ א רעלָאד קיצכעז ,גראק רָאג ןיוש
 רעד טוג ,ןבעל'כ ,ריד טראד ,רעקינייװ ךָאנ טפָא ןוא ,רעלָאד קיצפופ
 ,ןעמוקוצסיוא זיא-טינדיוו יוזאיוו ,ךעיומ

 ןגעוו ןגינעגראפ ןופ יצ סעווכאר ןופ ,עקנירעיַײט ,ריא טניימ סָאװ --
 ?סרעשזדָאל ךיא טלאה

 רעלָאד סקעז יד :סעמע ןצנאג םעד טגָאזעג טינ טָאה ןָאטסניױװ סיסימ
 טגיילעגוצ טינ יז טָאה ,"רעשזדָאל; ריא ןופ טמוקאב יז סָאװ ,ךָאװ א
 -מוא זיא סָאד ."ןעמוקוצסיוא זיא-טינ-יווא יידעק ,ןטסנידראפ סנאמ םוצ
 ןירעה ריא ןפלעה וצ ּפָא טרָאּפש יז ןכלעוו ,לאטיּפאק רעראבריראב
  ."ערעיראק א ןכאמ;

 גנונעפָאה יד ןוא דיירפ יד ןעוועג זיא ירעה רעקירָאיפלעװצ רעד
 ,רעטומ ןַײז ןופ --- רעקירעד ,ןרעטלע ענַײז ןופ

 ךרוד ,טירטס-דראשטרָא ףא ןסקאוועג ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא ירעה
 ןעז טנַאקעג רע טָאה זיוה םענופ קָאטש ןטירד םעד ןופ רעטצנעפ יד
 ,ךעלבלעוועג ןופ ןדליש עקיבראפנדיישראפ יד טימ סמאלס יד זיולב
 עַײנ יװ ,ןבָאה סָאװ ,ךעלדנארָאטסער עקיליב ,ןעיירעשעװ ,ןטאטשראוו
 טנעוו עיורג-קיצומש יד טרעטסאלפאב ,שעבלאמ ןטלא ןא ףא סעטאל
 . ןופ דנאר םאב ןענאק:-טסימ יד ןעז טנַאקעג טָאה רע .רעזַיײה יד ןופ
 ןטקודָארּפ ענעגעלראפ טימ רעלדנעה-ןסאג ;ראוטָארט ןקידרעבינגעק
 ענעסירעגמורא-םלאה ,עטרעצעגּפָא ;ךעלעגעוו-טנאה ףא עטגיילעגסיוא
 טונימ יירד עדעי .סאג ןטימניא ןיז ןליּפש סָאװ ,רעדניק עקידנעלמוט
 קסארט ןוא גזאיל טימ ,רעטצנעפ סנָאטסניװ ייבראפ ,טנעָאנ ךיז טָאה
 ףא טָאה ןוא ןאב-ןדאקאטסע רעשיטָאטש רעד ןופ גוצ א ןגָארטעגכרודא
 יד ,טנעװ עטעּפראשעגּפָא יד קילב סירעה ןופ ןסָאלשעגסױא עגער א
 | ,גָאט ןופ ןַייש יד עפוג ןוא רעלדנעה-ןסאג יד ,ןענאק-טסימ

 םעד ןופ לקינייא ןא זא ,סע טמוק יװ :שינעטער א ןעוועג זיא'ס ןוא
 -יזָאלטכער ןוא סעקכאד ןעמעוו ,ןייטשנַײװ רעזייל רעדיינש רעלמָאה
 ,עקירעמא ןייק ןפרָאװראפ קירוצ רָאי קיצפופ רעכעה טימ ןבָאה טַײק

08 



 ךיז טָאה ןָאטסניװ ווייד יו ,*רעיראטעלָארּפ םענעריובעג? א ןופ ןוז א ןוא

 ןופ לָאז ,סמאלס-טירטסידראשטרָא ןופ דניק א ,ינרילוטיט טסבלעז
 -ארק-ןקלָאװ עלאטנעמונָאמ עקפאד ןלָאמ ןוא ןענעכייצ ןָא זַײװניילק
 ,סעקרא עזעידנארג ,ןקירב עקידנעגנעה ,ןצאלאּפ עקיטכערּפ ,סרעצ
 -עג טינ לָאמנייק טָאה רע עכלעוו ,ןכאז עניוזא -- ןענאטנָאפ עקידלדורּפש
 זיא'ס .ןלאנרושז עטרירטסויליא ןיא רעדָא ָאניק ןיא רעשפע ןדַײס ,ןעז
 ּפאנק ,ןקיציילּפטיײרב ,ןטצעזעג םעד וצ סע טמוק יוװ :שינעטער א ןעוועג
 -סירא ,ןגָאז ןָאק עמ ,ןלעדייא אזא ןופ לגנִיי א ןָאטסניװ ווייד ןקידוועריר
 ,עניורב טימ ,טכיזעג טראצ א טימ ,רעקנאלש א -- ןעזסיוא ןשיטארקָאט
 ?ןגיוא עקידנקוקוצ ךיז סעּפע וצ קידנעטש יװ ,עקידנערומשז ךיז סָאװטע

 ,טגָאזעג םינייכש ןבָאה -- ,עמאמ יד ,רעסאוו ןּפָארט ייווצ יו ---
 זיא ןָאטסני סיסימ ןופ םענָאּפ ןדימ ןטרעצענּפָא םעד ןיא רָאנ

 ,טַײקנײש ןוא טַײקטראצ רעקילָאמא ןופ ןרוּפש ןעניפעג וצ ןעוועג רעווש
 ,טירטס-דראשטרָא ןופ דניקרעדנּוװ סָאד ןעוועג זיא ירעה
 -אב גנוצעשגנירג רעקיטשרעמיולק טימ טגעלפ ןָאטסניװ סיסימ ןעוו

 רעד טָאה ,"ןעמענראפ ךיז ןָאק דניק א סָאװ טימ; ,םינייכש ראפ ןזַײװ
 רעסיורג א טסקאוו סָאד זא ,ןסָאלשאב לָאק ןייא ןיא "בולק רעשרעבַײװ;
 : ,רָאטקעטיכרא רעטמיראב א רעדָא רעלָאמ

 זדנוא אב :דיאל קנערפ םענעגייא רעזדנוא ןבָאה לָאמא ךָאנ ןרימ ---
 ,טנָאזעג סעיווענ סענייכש עכעלטניירפ ןבָאה --- ,טירטס-דראשטרָא ףא

 טעװ ,ךַײר ןוא טמיראב ןרעוו טעװ ירעה זא ,טינ גרָאז ןייק טָאה --
 ףא ןעניווו סדיָאל קנערפ יד .ןעז טינ טירטס-דראשטרָא ףא םיא ריא
 ,..ןינעווע רעטפניפ רעד ףא רעדָא וויירד-דייסרעוויר

 ענייז ראפ רעציוא ןא דניק אזא זיא ,ןעניוװ טינ לָאז רע ּוװ --
 ,ןרעטלע

 רעיא לָאמא ךָאנ טעװ ירעה זא ,ןָאטסניװ סיסימ ,ןעז טעװ ריא -- |

 ,רָאטקעטיכרא רענאקירעמא רעטסּוװאב א -- טיאר ד יֵָאל קנערפ 1
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 סעיװענ טירטסידראשטרַָא טָאה -- ,ןכאמ ךעלקילג עילימאפ עצנאג

 0 .טגָאזעג
 ןופ ןוא סעכאנ ןופ טרעטיירבעג ךיז טָאה ץראה סנָאטסניװ סיסימ

 ,ןביילג טלָאװעג יוזא ךיז טָאה ריא .דניק לופטנאלאט ריא טימ ץלָאטש

 טגָאזעג רָאנ /"עילימאפ עצנאג יד ןכאמ ךעלקילג לָאמא ךָאנ טעוו רע. זא

 :ןגעווטסעדנופ יז טָאה

 טַײצ רעד טימ לגנִיי אזא ןופ טלָאװ ןרעטלע עכעלגעמראפ אב --

 -מיראב א רעדָא רָאטקעטיכרא רעסיורג א ןסקאוועגסיוא עקאט רעשפע

 טינ ?םיא ראפ ןָאט ,רימ יו ,עכלעזא ןענָאק סָאװ רעבָא ,רעלָאמ רעט

 "גיד ,שזדעלָאק-רוטקעטיכרא ןא ןיא יצ ,לוש-רעלָאמ ןיא םיא ןקיש רָאנ

 עכַײר ןעוט סע יו ,ּפָארוי ןייק םיא ןקיש רָאג יצ ,רערעל םיא ראפ ןעג

 סעקיבויט רָאּפ א ףא ןוא ריּפאּפ-ןאמטאוו ףא טנעס עכעלטע -- ,טַײל

 ,םיא ראפ ןסַײרוצּפָא רעווש רימ זיא בראפ

 -- ,געוו א ןגָאלשכרוד קידנעטש ךיז טעװ טנאלאט א ,עשָאקשינ -- =

 ,טקיטומעג יז סענייכש ןבָאה
 ,טצפיזעגּפָא רעווש טָאה ןָאטסניװ סיסימ

 "עודנוא ןשיווצ ןרָאלראפ ןעייג ןטנאלאט קיניײװ ,עקנירעייט ,יוא ---

 | ?ןשטנעמ ענשאּפערָאה ער

 טָאה -- ,ןָאטסניװ סיסימ ,ןגָאז ךַײא לעװ ךיא סָאװ ,טסייוו ריא --

 א סייב ,לָאמא ,ענייכש-ריט-וצ-ריט סנָאטסניװ יד ,ןָאסרעּפקאמ סיסימ

 סירעה רעַײא ףיונוצ טמענ טָא -- ,ןָאטעג גָאז א ,ןירעה ןגעוו סעומש

 סעוװ רע .יזייק'ַא רעטסימ רָאסעּפָארּפ רעזדנוא טזַײװאב ןוא ןעַײרעלָאמ

 ריא רעדָא ,ןאראפ סעּפע קישטיָאב רעַײא ןיא זיא יצ ,ןגָאז ןיוש ךַײא

 ןטייווצ א םיא ןופ ןכאמ וצ קנאדעג םעד ּפָאק ןופ ןגָאלשסיורא ךיז טלָאז

 ,דיאל קנערפ
 ךָאנ טָאה סָאװ ,יורפ ערעטלע עקיבַײלרעװש א ,ןָאסרעּפקאמ סיסימ

 טקעלאיד ןשידנעלטָאש ריא טיחראפ עקירעמא ןיא ןבעל רָאי קיצרעפ

 זיא ,טַײקכעלטימעג עשידנעלטָאש ריא ןוא *ןשייר, עפראש יד טימ

 רעטנעקרענא ןעמעלא ןופ רָאנ ,העטלייוורעד טינ םענייק ןופ רעד ןעוועג
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 ףא זיוה ןטראדנאטס םעניא "בולק ןשרעבַײװא םַעד ןופ טנעדיזערּפ
 ,114 ,מונ ,טירטס-דראשטירָא

 רעווש רעייז ןדיירסיוא ןעמוקעג רעבַײװ ןענַײז ןָאטרעּפקאמ סיסימ וצ
 ןגעוו ךיז ןטאראב ,םינָאיניא-עילימאפ ןגעוו ךיז ןטלאה עצייא ןא ,ץראה
 -קאמ סיסימ ןעוו ,רעבירעד ןוא .ןעיצרעד טינ ךיז טזָאל סָאװ ,דניק א
 -ײקיַא רָאסעּפָארּפ םעד ןעַײרעלַאמ סירעה טזַײװ, טגָאזעג טָאה ןָאסרעפ
 יז טָאה סע .לכייס ןפא טגיילעג ךַײלג ןָאטסניװ ינעפ סע ךיז טָאה ,"יז
 אזא וצ ךז ו טכארטרעד טינ ןיילא טָאה יז סָאװראפ ,טרעדנווװעג זיולב
 ,קנאדעג ןטעשַאּפ

 -ָאק-רוטקעטיברא ןא ןיא רערעל רעגעזעוועג א ,יזייקיָא רעטסימ
 עוװעט ןַייז רעביא טירטס-דראשטרָא וצ טרעדינעגּפָארא טָאה ,שזדעל
 -געטש זיא טפירשרעטנוא סיזייקיָא דלאנָאד רעטסימ ,ןריטסעטָארּפ וצ
 -גיל-רעגענ ןגעק טסעטָארּפ א רעטנוא עטשרע יד ןשיװצ ןעוועג קיד
 -יובעגידמערפ ןוא "עקיבראפ, ןופ עיצאנימירקסיד ןגעק יצ גנושט
 רעטנוא ,טסעטָארּפ ןקיטכערעג ןדעי רעטנוא ,טדערעג ץרוק -- ענער
 ,ףורפוא ןוויסערגָארּפ ןדעי

 לָאמ ןייא טינ טָאה שזדעלָאק-רוטקעטיכרא םעד ןופ רָאטקעריד רעד
 דילגטימ א ןופ טפירשרעטנוא ןא זא ,ןיזייקיָא טכאמעג םאזקרעמפוא
 ןטפירשרעטנוא יד טימ ערוש ןייא ןיא וויטקעלָאק ןשיגָאגאדעּפ םענופ
 -יומ עטיירדעצ יילרעלא ןופ ,ןטסילאיצַאס ,ןטסינומָאק ,ןטסיכראנא ןופ
 ןעמָאנ ןטוג םעד טריטעמָארּפמָאק ןטנעמעלע ענעשטנווועג-טינ ןוא סעכ
 ,דנאל ןיא ןטלאטשנא-ןרעל עטסלבאטקעפסער עמאס יד ןופ םענייא ןופ

 ןַײז זיא ןסיוועג ןַײז זא ,ןרעפטנע ףורעד טגעלפ יזייק'ִא רעטסימ
 ענייז ןופ ןגָאװצּפָא טינ ךיז טבַײלק רע זא ןוא ,סמענייק טינ ,ןסיוועג
 -.ןעגנוגייצרעביא

 ןייא ךָאנ רעטנוא טפירשרעטנוא ןַײז זא ,טנרָאװעג םיא ןעמ טָאה ןאד
 רעטנוא טפירשרעטנוא ןא יו ,ןרעװ טכארטאב טעוװ טנעמוקָאד *ןטיור;
 .שזדעלָאק ןיא ןטסָאּפ-רערעל ןופ עיצאנגיזער ןַײז

 .ןעוועג זיא יוזא ןוא
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 עג דנאל ןיא ןטלאטשנא-ןרעל עלא ןופ ןריט יד ןענַײז ןָא ןאד ןופ
 ,םיא ראפ ןרָאװעג ןסָאלש

 טַײצ ןופ טָאה רע סָאװ ,ןופרעד יזייק'ַא רעטסימ ךיז טָאה טזַײּפשעג
 טריגערָאק ןוא טרילָארטנָאק :ןרָאטנָאק-יוב ןיא טעברא ןעמוקאב טַײצ וצ
 ,רענעלּפ-יוב

 ץנעטסיזקע רענעדיישאב א ףא טקעלקעג םיוק ןבָאה ןטסנידראפ יד
 ,טירטס-דראשטרָא ףא זיוה ןטראדנאטס א ןיא

 -סימ טרעאב טָאה טירטס-דראשטרָא יוװ ,טרעיודעג גנאל טינ טָאה'ס
 ,רָאסעּפָארּפ לטיט ןטימ ןיזייקיִא רעט

 יז סָאװ ,רעצלָאטש טליפעג ךיז ןבָאה םיוושיוט סטירטס-דראשטרָא
 ,סאג רעייז ףא רָאסעּפָארּפ םענעגייא ןא ןבָאה

 עדייב ןופ ןשטיינק עפיט ייווצ טימ םענָאּפ גנערטש א ,רעגָאמ ,ךיוה
 עיורג ענעקנוזעגנַײא ףיט ןוא רָאה עווָארג-בלאה עטכידעג ,ליומ ןטַײז
 רעטסימ זיא -- ,ןעמערב עטכידעג עקידנעגנעהּפָארא רעטנוא ןגיוא
 ןגנערטש א ףא רעדָא רָאסעּפָארּפ א ףא ןעוועג ךעלנע רעמ עקאט יזייקיִא
 .רערעל ןכאפנייא ןא ףא יו ,רעטכיר

 ,סאג רעד רעביא טזַײרּפשעג יזייק'ִא רעטסימ טָאה ץלָאטש ןוא ךַײלג
 ,ראוטָארט ןיא ןקעטש ןַײז ןופ פאלק א טימ טָארט ןדעי קידנטיילגאב
 -ָארּפ לעװ ןוא טריטסעטָארּפ בָאה ךיא :טגָאזעג טימרעד טלָאװ רע יו
 ..טינ טלעפעג סע רעדָא ןעמעוו טלעפעג סע יצ ,סנייצלא ,ןריטסעט

 טימ ןייג יז טעוװ יוװ :טייהנגעלראפ א ןיא ןעוועג זיא ןָאטסניוװ סיסימ
 יז ןוא .טינ עליפא םיא ךָאד ןעק יז --- רָאסעּפָארּפ םוצ םינָאיניא עריא
 ,רָאסעּפָארּפ א טימ טדער עמ יו ,טינ טסייוו

 -- .ןָאטעג רעזייב א ךיז ןָאסרעפקאמ סיסימ טָאה -- !ןטַײקשיראנ --
 רעטעשָאּפ א .רָאסעּפָארּפ ןטימ טדער יוזא ,רימ טימ טדער ריא יוװ טָא
 סע ביוא .רָאסעּפָארּפ א שטָאכ ,עקירעזדנוא ןופ רענייא ,רָאג זיב שטנעמ
 ,ןייגניירא םיא וצ ווייד רעַײא לָאז ָאט ,ינק יד יוזא ךַײא אב ןרעטיצ

 ,ןרעה טלָאװעג טינ עליפא םעד ןגעוו טָאה ווייד רעבָא
 ךָאנ -- ךימ רע .לשָאמעל ,וד יוװ ,רָאסעּפָארּפ םעד ןעק ךיא --

32-4 519 



 טימ ּפָאק םעד ןשטנעמ ןדמערפ א ןלוד ןייג ךיא לעװ סָאװ זיא .רעקינייוו
 ןָא ץלא ןרימש רעדניק סָאװ-עלאמ ?ןָא טינ םיא וצ ךיז ןרעק סָאװ ,ןכאז
 ?רָאסעּפָארּפ םוצ ןגָארט סע רערעדעי טעוו

 ,טקיוראב טינ ךיז טָאה ןָאטסניװ סיסימ
 א ןגעװ ךיז טלדנאה סע ?עטאט ןייק טינ יצ עטאט א טסיב --

 .!קילג סנעמעלא רעזדנוא ןגעוו ,דניק ןראפ ערעיראק
 ןבעגעגעכָאנ טָאה רע ןוא ,ןשינעגָאנ יד ןסערעד ןבָאה ןווייד
 ןוא ,ןעיירערימש סיָאב םעד רָאסעּפָארּפ םעד ןזַײװ לעוו'כ ,טוג --

 | ,רימ ןופ ּפָא ךיז עּפעשט
 סירעה ןעמונעג רע טָאה ןגרָאמירפ ןקידקיטנוז א םענייא ןיא ןוא

 ,רָאסעּפָארּפ םוצ קעווא זיא ןוא ןעמָאבלא
 ןָא ןעוועג זיא רע .יֹזייֵק'ִא רעטסימ ןיילא טנפעעג םיא טָאה ריט יד

 רעטייווצ א ,רעדעפַײלב א ןטלאהעג רע טָאה טנאה רעד ןיא .לקער א
 .רעיוא ןַײז רעטניה טקעטשעג טָאה רעדעפיילב

 -אּפ-ןאמטאוו ןגיוב א ןעוועג טקיטסעפעגוצ זיא שיט ןקידעוּפיש םוצ
 טרעטשעג טָאה רע זא ,ןענאטשראפ טָאה ווייד .גנונעכייצ א טימ ריּפ
 ,ריט רעד אב ןייטש ןבילבעג זיא רע .טעברא ןַײז ןיא רָאסעמָארּפ םעד

 םיא רָאסעּפָארּפ רעד טָאה --- ןכָאש ,ןַיײרא טמוק ,ןיײרא טמוק --
 | | !ךיז טצעז --- .ןדאלעגנייא

 ,עפאנאק יד ,ןלוטש עלא :גנירג יוזא טינ ןעוועג זיא ךיז ןצעז רָאנ
 -םיונוצ טימ ,ריּפאּפ ןענָאלור טימ ןעוועג טרעגלאווראפ ןענַײז טעב סָאד
 ,רעכיב ,ןעמָאבלא טימ ,ןעגנונעכייצ עטלקיוועגרעדנאנאפ ןוא עטלקיוועג
 -סייר ,סרָאטאילוגנאירט ,סעריוו טימ ,בראפ סעקיבויט טימ ךעלטכאש
 רעד ןופ ןטובירטא עלא יד טָא ןשיוװצ .סרעדעפסייר ,סלוקריצ ,סעניש
 א ,לכיטזָאנ קיצומש א טרעגלאוועג טרָאד ןוא ָאד ךיז טָאה עיסעּפָארּפ
 רעשּפיה א ןגעלעג זיא ץלא ףא .ןטעּפראקש רָאּפ א ,ןגארק רעטשטיינקעצ
 -אב טנאה-ןעיורפ א זא ,ןעז וצ ןעוועג רעווש טינ זיא'ס .ביוטש טכיש
 ,ןטלא ןעמאזנייא םעד ןופ טסענ יד ןטלעז טריר

 פָארא ראש א יזייק'ִא רעטסימ טָאה ,קילב ןקידנכוז סווייד טקרעמאב
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 םיא ףא זיא'ס סָאװ ,ץלא ליד ןפא ךַײלג לוטש ןטסטנעָאנ םענופ ןבעגעג
 :ןָאטעג גָאז א ןוא ,ןגעלעג

 ,ךייא ראפ ןָאט ןָאק ךיא סָאװ ,טגָאז ןוא ךיז טצעז טציא --
 | ...רָאסעּפָארּפ ,ןקידלושטנא ךימ טעוװ ריא --
 -ימ --- ,ןגָאלשעגרעביא םיא יזייקיִא טָאה --- ,ןעלטיט ןָא רָאנ ,ָא --

 | ,ןַײז גונעג ץנאג טעוװ יזייקיַא רעטס
 טינ בָאה ךיא ,יזייקיַא רעטסימ ,ןבָאה טינ לביראפ ןייק טעב ךיא --

 ..ןענאטשעגוצ רימ וצ זיא סיסימ ןַײמ רָאנ ...ןקיורמואב ךַײא טלָאװעג
 ,ונ ..טינ טעז רע סָאװ ןוא טעז רע סָאװ ,ץלא ּפָא טלָאמ יֵאב רעזדנוא
 םעד זַײװ ןוא זַײװ :ןענאטשעגוצ רימ וצ זיא ןָאטסניװ סיסימ .,טָא זיא
 םעד ןופ טעװ יצ ,ןגָאז רע לָאז ,ךיא ןיימ ,ןיזייקיַא רעטסימ ...רָאסעּפָארּפ
 ..טָא זיא ,..טנאלאט רע טָאה יצ ...ןעמוקסיורא סעּפע יִאב

 .ןָאטעג עשטרוב א יִזייקיִא רעטסימ טָאה --- ,ןלָאמ רעדניק עלא --
 ,ןטפעה יד וצ טנאה יד ןגיוצעגסיוא םעדכָאנ ךַײלג ןוא

 רעַײא ,טלָאמעגנָא ןטרָאד טָאה רע סָאװ ,ןעז רימָאל ,רָאנ טזיװ --|
 ר | ,לגניי

 -פוא ,ןטייווצ םעד ךָאנ טפעה ןייא טרעטעלבעג טָאה יזייקיַא רעטסימ
 טַײצ ןופ קידנזָאלסױרא ,ןעגנונעכייצ עשרעדניק יד טכארטאב םאזקרעמ
 | *.!םה ...םה :ןעגנאלק עקידנגָאז טינרָאג ןייק טייצ וצ

 :טייז א ןָא ךעלטפעה יד טגײלעגּפָא רע טָאה ךעלדנע
 ןיוש בָאה ךיא יװ ...ןָאטסניױװ רעטסימ ,ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ ---

 טגָאזעג ריא טָאה ,ירעה -- ןוז רעַײא ...ןלָאמ רעדניק עלא :טקרעמאב
 לַײװרעד רעמ טינ ךיוא ןענייז ןעַײרעלָאמ סירעה רעיא ...םיא ןעמ טפור
 ,טגַײש רימ יװ ,ךיז ןיא טָאה יָאב רעד רָאנ .ןעיירעלָאמ עשרעדניק יו
 זא רעבָא .ןזַײװאב טַײצ יד טעװ סָאד .טנאלאט ,ךעלגעמ ,ןבאגנָא עטוג
 טרעדָאפ ,טנאלאט א ןיא ןעלקיווטנא ךיז לָאז טנאלאט א ןופ ןָאירבמע ןא
 ,עצייא עטסכאפנייא יד .ימ --- רעקירעד ,ימ ךאס א ןוא ערעל ךאס א ךיז
 ןעגניד םיא ראפ טלָאז ריא :זיא ,ןבעג טנָאקעג ךַײא טלָאװ ךיא סָאװ
 ,לוש-טסנוק א ןיא קירעהעג יװ ןטיירגוצ םיא ןלָאז סָאװ ,רערעל עטוג
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 ןיא ,שזדעלַאק ןיא םיא ןבעגניירא ,לוש-טסנוק יד ןקידנע טעװ רע ןעוו
 ןַײז ןיהּוװ ,טוטיטסניא-רוטקעטינרא ןא ןַיא רעדָא עימעדאקא-טסנוק א
 --- ּפָארו" ןייק רָאי רָאּפ א ףא םיא ןקיש ךָאנרעד ,ןזייװאב טעװ גנוגיינ
 טלָאװ עצייא רעטוג אזא טימ רעבָא ..,דנאלנכירג ,ךיירקנארפ ,עילאטיא
 -ביזדגיווש א טנױרַאראפ סָאװ ,רעטקָאד םענעי ףא ןעוועג ךעלנע ךיא
 סָאװ ,טעברא רעד סייב ןעגנערטשנָא טינ ךיז לָאז רע ,ןזָאלטעברא ןקיט
 ןוא ךיז ןרענרעד רעסעב סָאװ ,טפול רעשירפ רעד ףא ןעגנערבראפ רעמ
 ,שיניצ רעדָא ,שיראנ זיא'ס ..גנוגערפוא ןוא גרָאז עדעי ןדיימסיוא
 םארגָארּפ עטקרעמעגנָא ןַײמ זא ,סייוו ךיא .ןעמאווצ ןכאז עדייב רעדָא
 ןיא .טעברא טקידנעטש טָאה רע ןעוו עליטא ,רעטעברא ןא ראפ טינ זיא
 -אב םיא טימ ךיז לעװ ךיא ,לגנִיי סָאד רעהא רימ טקיש ריא :סָאװ טָא
 -קריוו םיא אב זיא סָאד זא ,ןגייצרעביא ךיז לע ךיא ביוא ןוא ,ןענעק
 ףשרעדניק עקידנעייגיײבראפ ןייק טינ ,טפאשנדַיל א ,גנוגיינ א ךעל
 ךיא לעװ ,טייהדניק רעד טימ ןעמאזוצ טדניוושראפ סָאװ ,גנולייווראפ
 טעװ סע ביוא .ןעז רימ ןלעוו רעטַײװ ןוא .ןָאק ךיא סָאװ טימ ןפלעה םיא
 "גילעג רעשפע זדנוא טעװ ,טנאלאט א ןעלקיווטנא ךעלקריוו םיא אב ךיז
 ,שודעלַאק"רוטקעטיכרא ןא ןיא עידנעּפיטס א םיא ראפ ןלעיוּפ וצ ןעג
 עקידנעגנירד א ,ןטעברא ךיא זומ טציא ןוא ,ונ .ןזַײװ טעװ טַײצ יד
 | ,גגולעטשאב

 רעטסימ טיירפעג טָאה ,ןזיועגסיורא טָאה ירעה סָאװ ,סיילפ רעד
 ןטימ ךיז טקיטפעשאב רע סָאװ ,רָאי םעד ןופ ןגלָאפרעד יד ןוא ,ןיזייקיִא
 | ,טשארעביא םענעגנָא םיא ןבָאה ,לגנִיי

 -קעטיפרא וצ טנאלאט םענעריובעגנייא ןא טציזאב יִאב רעד --
 ,ץלא --- ,ןָאטסניװ סיסימ רעד טגָאזעג יזייק'ַא רעטסימ טָאה -- ,רוט
 ,טעברא ןוא טעברא ,טעברא זיא ,םיא ןופ ךיז טרעדָאפ סע סָאװ

 ,טלעוו רעד ןיא רעטומ עטסכעלקילג יד ןעוועג זיא ןָאטסניװ סיסימ
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 ןיוש טָאה יז !טנאלאט טציזאב ירעה זא ,טגָאז ןיילא רָאסעּפָארּפ רעד
 ,,דיָאל קנערפ ןטייווצ א ,רָאטקעטיכרא ןטמיראב א -- לגנִיי ריא ןעזעג

 -עגרעביא טַײקכַײר ןוא םור וצ געוו סירעה ריא .זיא םעצולּפ ןוא
 יוזא ןעמעלא טַײצ עטצעל יד טָאה סָאװ ,סָאד ןעשעג זיא'ס .ןרָאװעג ןסיר
 ךאס א ראפ לָאמ עטשרע סָאד .טעברא ןָא ןבילבעג זיא ווייד :ןקָארשעג
 | ,טעברא ןָא ןצנאגניא --- ןרָאי

 -נעטש יװ ,םייהא ןעמוקעג ווייד זיא טכאנראפ-סעבאש א ןיא לָאמניײא
 -יולק טימ ןוא ןיולסטעברא ןכעלטנכעוו ןַײז בייוו םעד ןבעגעגּפָא קיד
 :ןָאטעג גָאז א טַײקיזָאלגרָאז רעטשרעמ

 ...ךיז טעבראעגּפָא ,ינעפ ,ונ ---
 זָאלטכאמ ךיז טָאה יז .טנעה סינעפ ןופ ןלאפעגסיורא זיא טלעג סָאד

 ;טגָאזעג ליטש ןּפיל ענערָאװעג סאלב טימ ,לוטש ןפא ןזָאלעגּפָארא
 ערעייא ךאס א ..,סיזירק אזא ...טגָאזעג רימ טָאה ץראה סָאד יו --

 ?טגָאזעגּפָא טנַײה ןעמ טָאה
 .ןָא טשרע ךיז טבייה סע ...טינ גערפ ---|

 ?ווייד ,ןָאט טציא רימ ןלעוו סָאװ --
 לעוו'כ ,טינ עריומ ןייק בָאה !ןלאפעג יוזא טינ ַײז ,ינעפ ,ונ ,ונ -- |
 | ,ןייגמוא טינ קידייל

 -סיוא טָאה ןעזסיוא רעצנאג ריא ,טרעטיצעג טכַייל ןבָאה טנעה סינעפ
 ,טַײקנרָאלראפ טקירדעג

 -עג ןיילא ךיז וצ יו יז טָאה --- ...ווייד ,עזָאלטעברא ליפיוזא ---
 טימ ןַײז טעװ סָאװ ?ווייד ,ןַײז זדנוא טימ טעװ סָאװ --- .טלמרומ
 ?ןירעה רעזדנוא

 ;:לסקא ןרעביא ביי םעד ןָאטעג פאלק א שירעליווװ טָאה ווייד
 עָאצױה ךָאװ א ףא !ןרעװ ןלאפראפ טינ ןרימ !ינעפ ,טגרָאזעג טינ --

 ןעניפעג ךיז טעוו ,טנעה ןאראפ .שיט םוצ לַײװרעד טיירג זיא ?וטסָאה
 ,ןבראטש טינ רעגנוה ןופ ןרימ ,טעברא יז ראפ
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 .טקיוראב טינ ןינעפ טָאה טַײקידרעּפָאה ענעבירטעגרעביא סווייד

 :ןעגנולָאצ עכעלטנכעוו עקידנעגנירד ליפיוזא ןוא ...סערקאי אזא --

 ...טלעגעריד ..,דעּפיסָאלעװ סירעה ראפ ,לבעמ ןראפ

 ךיז טעװ רע זא ,ןעוועג רעכיז ,ןיילא ווייד יװ ,זיא טירטס-דראשטרָא

 .ןעיירדמורא טינ קידייל גנאל
 א ,טסילאטנעמורטסניא ןא ,רעזערפ א :טנעה ענעדלָאג טימ שטנעמ א

 זיא ,סנייא טיג ,ןָאט ווייד ןעק טעברא ןא ראפ טליוו ריא סָאװ ,רעקָאט

 טציא טעװ ןוא טעברא ןָא ןעוועג טינ לָאמניײק זיא ווייד .ערעדנא סָאד

 ,ןייגמוא טינ קידייל גנאל ךיוא |
 םיא ראפ זיא טעברא םוש ןייק זא ,ןדייר ֹוצ סָאװ ןאראפ זיא סָאװ --

 ,קידייל םוא טינ גנאל ןעייג ,רע יוװ ,עכלעזא ...רעווש טינ

 -מוא ץלא זיא ווייד ןוא םישָאדאכ ןוא ןכָאװ קעווא ןענַײז סע רעבָא

 | ,טעברא ןָא ןעגנאגעג
 רעבָא ,ןיול ןדעי ראפ ,טעברא עדעי ןָאט וצ ןעוועג טיירג זיא ווייד

 .ןענופעג טינ ךיז טָאה םיא ראפ טעברא ןייק
 .ןרָאװעג טקידיײילעגסױא בלאה זיא עלעריד ךעלטימעג סנָאטסניוװ

 -רעד ,לבעמ עטלָאצעגסיוא טינ ךָאנ סָאד טריפעגסיורא ןעמ טָאה רעִירפ
 -יסָאלעװ םעד ,רעכיּפעט יד ,ןישאמ-יינ יד ,ערעדנא'ס ךָאנ סנייא ,ךָאנ

 ,רעירפ ןבָאה סעמריפ ענעדיישראפ ןופ ןטנעגא סָאװ ,ןכאז ץלא -- דעּפ

 ,ןָאטסניװ סיסימ ןדנובעגנָא דלאווג טימ טאמיק ,טעבראעג טָאה ווייד ןעוו

 ראפ ןוא ךיז ראפ דניז א זיא'ס זא ,סעכיוק עלא טימ ריא קידנזייוורעד

 סע טנָאק ריא ןעוו, ,ןכאז עקיטיינ עכלעזא ךיז ןפאשראפ טינ ןיילא טָאג

 ,ןעגנולָאצסױא עכעלטנכעו עטכַײל ףא ןוא קיליב-טָאּפש ראפ ןבָאה

 | ..."ןליפ טינ רָאג יז טעוװ ריא סָאװ

 קיטש א ןרָאװעג ןעמונעגקעווא זיא ךאז רענעמונעגקעווא רעדעי טימ

 ןכאז ליפיוזא ןופ ,טגיילעגקעווא ימ ליפיוזא .ץראה סנָאטטניװ סיסימ ןופ
 ןעיובפוא בילוצ --- ןטסקיטיײנ עמאס םעד ןופ לָאמטּפָא --- טגָאזעגּפָא ךיז

 יז ןוא ...זיוה ךעלטימעג םעווקאב א ,טסענ ענייפ א עילימאפ רעד ראפ

 יייץעועג ענאקעמ ריא ןענַײז עלא !םייה ריא טימ ןעוועג ץלָאטש יוזא זיא
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 ראפ :טלַאצעגסױא יװ טאמיק ןעוועג ךָאד זיא ןכאז עלא יד ראפ ןוא
 -ָאלעװ ןראפ ,טלָאצאב ןיוש זַײרּפ רעד ןופ לטרעפ ַײרד -- לבעמ םעד
 טכא ןצנאגניא "וָאלראּפ, ןיא ךיּפעט םעד ראפ ,ןכַײלגסָאד -- דעּפיס
 רעבָא ...רעקינייוו ךָאנ -- ןישאמדיינ רעד ראפ ,טלָאצרעד טינ רעלָאד
 טינ ץלא ךָאנ ךאז יד זיא ,טלָאצרעד טינ רעלָאד ןייא ?עלֹוּפ יד זיא סָאװ
 ...קעווא יז טמענ רע ןוא ,רעפיוקראפ םעד טרעהעג יז -- !ענַײד

 סנָאטסניװ ינעפ טָאה ,טסענ רעטרעטשעצ רעד ראפ יװ ,רעמ ךָאנ
 -ידנצנעלג, רעקיטפניקוצ ןַײז ראפ ,ןירעה ריא ראפ טקיטולבעג ץראה

 י"ערעיראק רעק
 סירעה ןופ געוו רעד זא ,טגָאזעג לָאמ ןייא טינ טָאה רָאסעּפָארּפ רעד

 -ראעג טָאה ירעה ןוא ,טעברא ןוא טעברא ,טעברא ךרוד טגיל גלַאפרעד
 דלאווג טימ םיא טָאה עמ .ךעלטפאשנדַײל --- ןגָאז ןָאק עמ ,קיסיילפ טעב
 רעד ףא לסיב א ןייג םיא ןעגניווצ ,שיט-ןכייצ ןופ ןסַײרּפָא טפראדעג
 ןוא .לָאבטופ םירייואכ טימ ןליּפש ,ָאניק ןיא יצ ,טפול רעיירפ
 טנאה ןיא טפיטשַײלב ןייק טָאה רע זא ,םישָאדאכ ןוא ןכָאװ ןיוש ?טציא
 .ןעמונעג טינ

 ,לוש ןופ טמוק רע רָאנ יװ זא ,ןטעברא לגנִיי סָאד לָאז ןעוו ןוא יו
 -לפיוו שטָאכ יידעק ,ןעגנוטַײצ-טנוװָא ןפיוקראפ סאג ןיא ןפיול רע זומ
 ,..בוטש ןיא ןעגנערבניירא זיא-טינ

 -ןצנָא גונעג טינ זיא ,ןָאינוי ןַײז ןופ טמוקאב ווייד סָאװ ,ףליה יד
 סקיטנַיײה ףא לאלכיב ךיז יז טקידנע ןכיגניא ןוא ,עילימאפ יד ןקיטעז
 | ,רָאי

 -ץגכרוד א טפָא ,רעדימ א םייהא טגװָא ןיא טעּפש טמוק ירעה ןעוו
 יד ןעַײרשסיױא ןקידרעדייסעק ןופ רעקירעזייה א ,ןייב ןזיב רעטצענ
 וצ זיולב טינ סעכיוק ןייק טינ ןיוש םיא ןעַײטס ,גָאט ןופ סעיצאסנעס
 ,ןסע וצ עליפא רָאנ ,ןטעברא

 לעוו'כ, :טערב-ןכייצ ןפא לגניי סָאד טקוק ןקילב עקידנעקנעב טימ
 רעד ףא וצ ךיז טגייל רע ..."ןטעברא ךָאנרעד לעװ ןוא ןעורּפָא עלַײװ א
 - ,רעטעגראהרעד א יו ,ןַײא טפָאלש ןוא עּפאנאק
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 ּפָארא םיא ןופ טיצ ,טעב םוצ ןקידנּפָאלש א םיא טריפ רעטומ יד |
 ,ןָאט סע טגעלפ יז יװ ,ערדלָאק יד םיא םורא טקעטשראפ ,ןָאטנָא סָאד
 ףא טקוק ,םיא רעביא טייטש יז .רעקניניילק א ןעוועג ךָאנ זיא רע ןעוו
 ןופ ןסירעצ טרעוו ץראה ריא ןוא ,םענָאּפ טכיילבעגסיוא ,טרעצעגּפָא ןַיז
 ,..דניק ריא ראפ ץרעמש ןוא קעטייוו

 ןיא לדעס ןיילק א ,רעוקס-רענטָאר ןיא קנאב א ףא ןסעזעג זיא ווייד
 ,טירטס-דראשטרַא ןופ טנגעג רעד

 רעד ףא ןציז וצ רעקיסאּפ ןייק ןעוועג טינ ןטולכאל זיא רעטעװ רעד
 ,טָאטש רעד רעביא ןעגנאהעג ןענַײז סנקלָאװ עקירעדינ .טפול רעשירפ
 רעוויר-טסיא ןופ ;לדנגער טראּפשעגנַײא ענבירד א טפירטעג טָאה'ס
 טינ ןווייד ךיז טָאה םייהא ןייג רָאנ .טניו רעטלאק א ןוָאלבעג טָאה
 ,טלָאװעג

 זיא-טינ-עכלעװ ,טעברא טכוזעג טסיזמוא רע טָאה גָאט ןצנאג א
 ,טעברא

 ןַײז טינ טנעקרעד ווייד ...טנעה עקידייל טימ ןינעפ וצ ןעמוק רעדיוו
 יז טייג ,עטראצ ןוא עכעלטימעג א קידנעטש ,עקיור אזא רעירפ :ינעפ
 רענַײז ףא .עטציירעצ ךעלרעניא ןא ,עטנרָאצראפ א םוא קידנעטש טציא
 .ןרעגמוא יוװ ,ליומ בלאה א טימ יז טרעפטנע עגארפ א

 יז ,ןפרּוװרָאֿפ ןייק טינ םיא טכאמ ,םיא טימ טינ ךיז טגירק יז
 ףא םיא ןופ קילב ריא רעביא טריפ .םיא ףא זיולב טקוק יז .,.טגַײװש
 םענופ סָאװ ,עז, :טגָאזעג טלָאװ יז יוװ ,םיא ףא ןירעה ןופ ןוא ןירעה
 ,דלוש ןַיז ןעוועג טלָאװ סָאד יװ טקנוּפ ..."ןרָאװעג זיא דניק

 ,ךיז טכוד ,סע טלָאװ ,ןטלַאשעגנָא עליפא ,ןגירשעגנָא שטָאכ יז טלָאװ
 | ,ןגייווש ריא רעדייא ,רעגנירג ןעוועג

 ,גגוטַײצ-קיטימכָאנ א טרעגלאוועג ךיז טָאה קנאב קע ןטייווצ ןפא
 ןוא גנוטַײצ יד ןעמונעג טָאה ווייד .ןפרָאװעגקעװא טָאה רעצעמע סָאװ

 ךָאנא .סַײנ"גָאט יד ןופ ךעלּפעק יד טנעיילעג סערעטניא ןקירעביא ןָא !
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 -אּפמָאק רעשירטקעלע רעלאנָאיצאנ רעד ראפ רעטעברא טנזיוט ףניפ
 ,גנוטייצ רעד ןופ ןגירשענּפָארא סעיסיוא עטעליוב עסיורג ןבָאה --- *עינ

 -יראאב למער רעדנוזאב א ןיא זיא לּפעק ןקידנגָאזליפ םעד רעטנוא
 -ינוא רעַײנ רעד ןופ סעלַײמ עסיורג יד ןגעוו ןרָאװעג טלייצרעד סעכ
 -מָאק עשירטקעלע עלאנָאיצאנ יד סָאװ ,ךיק רעשירטקעלע רעלאסרעוו
 ,ןרָאװעג טליײטעגטימ זיא ךָאנרעד .ןזָאלוצסיורא ןביוהעגנָא טָאה עינאפ
 רעכיורבעג יד ןופ גערפכָאנ ןקידנסקאוו ץלא םעד ןקידירפאב יידעק זא
 -ראפ וצ ןעגנוווצעג עינאּפמָאק יד זיא ,ךיק-רעדנּוװ רענרעדָאמ רעד ףא
 רעטעברא טנזיוט ףניפ עיינ ןקיטפעשאב טעװ ןוא דָאװאז ריא ןרעסערג
 ךיז טָאה טַײלכאפ ןופ םענפוא רעד .ןטעטילאיצעּפס ענעדיישראפ ןופ
 .ןבױהעגנָא ןיוש

 -עג ןעמונעגּפָא זיא עיטאּפא ,טַײקנגָאלשעגרעדינ ,טיײקדימ סווייד
 -ילאיצעּפס עלא ןופ רעטעברא טנזיוט ףניפ .טנאה רעד טימ יװ ,ןרָאװ
 -געמ זיא עשז יװ .ןטעטילאיצעּפס עכעלטע ךָאד טסייוו רע ןוא !ןטעט
 -עג טינ ץאלפ ןייא ךיז לָאז רעצעלּפ-טעברא טנזיוט ףניפ ןופ זא ,ךעל
 -ָאיצאנ רעד ןטָאבנָא ךיז ןייג רע טעװ גָאטראפ ןגרָאמ ?םיא ראפ ןעניפ
 ,טסילאטנעמורטסניא ןא ,רעזערפ א .עינאּפמָאק רעשירטקעלע רעלאנ
 ,רָאיטנַָאמָארטקעלע ןא -- טליוו ריא ביוא ,קינשזאטנָאמ א ,רעקָאט א
 | | !עטיב

 -נָא םייהחא טלַײעג רע טָאה ,רעטקיטומעג א ,רעטרעטנומעגפוא ןא -
 .ערוסב עטוג יד ןינעפ ןגָאז

 ןביוהעגפוא ךיז טָאה ווייד ןעוו ,רעטצניפ-קָאטש ןעוועג ךָאנ זיא'ס
 טלַײעג ,ךיק ןיא סיורא רע זיא ,טקעוועגפוא טינ םענייק ,ליטש .טעב ןופ
 וצ טזָאלעג ךיז רעגניפ ץיּפש יד ףא ןוא ייט זָאלג א ןעקנורטעגסיוא
 ,ריט רעד

 סינעפ טרעהרעד רע טָאה -- ?עלעווייד ,ןסעגעג סעּפע טסָאה --
 זיב .ןיראגראמ טימ טיורב ךעלטפיר רָאּפ א שטָאכ םענ -- ,ףור ןליטש
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 ָאש רעטוג א ןיא ..ןרעו טשעלאכראפ טסעװ .טַײװ ךָאנ זיא טנווָא

 ,לווייד

 עמזאפס א .ןצראה סווייד רעביא ןסָאגעצ ךיז טָאה טַייקמעראוו א

 טיג רע טָאה גנאל רעייז ,גנאל ןיוש ,זדלאה ןַײז טקירדעגפיונוצ טָאה

 ..י"עלצווייד, ןעמָאנ ןטרענימראפ-ךעלטרעצ םעד ןינעפ ןופ טרעהעג

 רעד טימ ןזיוװעגנָא קידנגייווש רע טָאה ,ןינעפ ּוצ ךיז ןָאטעג רעק א

 לָאז; ןטיײטאב טפראדעג טָאה סָאד .ןירעה ןקידנּפַאלש טסעפ ןפא טנאה

 -עג לכיימש א ךעלטפאשביל רע טָאה ךָאנרעד ."םיא ראפ ןביילב רעסעב

 רעטניה טכאמראפ ןוא טנאה רעד טימ ןָאטעג ךָאפ א ,יורפ רעד וצ ןָאט

 ,ריט יד ךיז

 ,רענייב יד זיב ןעמונעגכרוד םיא טָאה טניוװ רעקיסייב רעטלאק א

 -עג ,טנגערעג טינ --- טנגערעג טָאה'ס ,.סאג ןיא סיורא זיא רע רָאנ יו

 -עג ןבָאה ןּפמָאל עשירטקעלע יד םורא ךיוה ,טיינשעג טינ -- טיינש

 ייז ןכיירגרעד ,טכאדעג ךיז טָאה ,דרע רעד וצ רָאנ ,ךעלעיינש טלבריוו

 ןעוועג זיא סאג יד .ןגער א ךָאנ יוװ ,סאנ ןעוועג זיא סיפ יד רעטנוא .טינ

 ,רעל ןוא ליטש

 ןיא טקוראפ ףיט טנעה יד ,טלעטשעגפוא לטנאמ ןופ רענלָאק םעד

 -אטסע רעד וצ טזַײרּפשעג טירט עלענש טימ ווייד טָאה ,סענעשעק יד

 רָאנ ,טַײװ ןעוועג ךָאנ זיא עדנוטש-קיּפ רעד וצ .עיצנאטס-ןאב-ןדאק
 ךיוש טינ; .רעטעברא טימ ןרָאװעג טלופראפ ךיג זיא םרָאפטאלּפ יד

 טימ ווייד טָאה --- ??ךיא סָאװ ,דָאװאז ןקיבלעז םֹוצ עלא סע ןרָאפ עשז |

 ,ןָאטעג טכארט א ורמוא

 טימ טָאה --- !?!!קיירטס יקָאל, ןרעכייר עלא !"קיירטס יקָאלע טרעכיירע
 -ראפ לארעביא יד ןגירשעגּפָארא סעיסיוא עשירטקעלע עקידרעטפאלק
 ,עמאלקער עקידנגלָאפ

 טָאה רע לפיוו רָאנ .ןרעכייר טשעלאכ רע זא ,טליפרעד טָאה ווייד

 טיג טנעס קיצנאווצ יו רעמ רע טָאה ,סענעשעק יד ןיא טראשעג טינ

 דָאוװאז םוצ עזייר יד טסָאק סע לפיוו ,ליפיוזא טקנוּפ -- טראשעגפיונוצ

 | ,קירוצ ןוא
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 גָאט א ןעמוקסיוא ןָאק עמ .רע זומ ןרעכייראפ זא ,טליפעג טָאה ווייד
 טעברא רעד ךָאנ ןייג ַײדָאב טעװ רע .ןרעכייר ןָא טינ רעבָא ,ןסע ןָא
 ,ןפיוק רע זומ ןטעראגיס לקעּפ א רָאנ ,סופוצ םייחא קירוצ

 א ןָאטעג ףרָאװ א ,דנעטס-קעבאט םוצ ןפָאלעגוצ רע זיא קידנלַײא
 וקנָא םוצ  ןפיול טזָאלעג ךיז ןוא ןטעראגיס לקעּפ א ןָאטעג ּפאכ א ,לקינ
 ,גוצ ןקידנעמ

 רע ןעוו רָאנ .דָאװאז םאב רעטשרע רעד ןַײז וצ טניימעג טָאה ווייד
 -דָאוואז ןופ ןרעיוט ענעסָאלשעג ךָאנ יד ראפ רע טָאה ,ןעמוקעג ןיהא זיא
 ,ןשטנעמ עגנעמ עסיורג א ןּפָארטעג ןיוש ,ףיֹוה
 .עקידנגַײװש ,ענרומכ ןענאטשעג לדנגער רָאּפש ןרעטנוא זיא עמ |

 :ןזארפ עצרוק עטדנעוועג טינ םענייק וצ ןלאפעג ןענַײז זַײװנטַײצ זיולב|
 ..!רעטעוו א ,ונ --
 זיא רעטעװ אזא ןיא יקסיוו ןשידנעלטָאש רעדָא ידנערב ּפוז א --

 -  יךאז יד טקנוּפ
 ...עוואק עסייה עלעּפעט א שטָאכ --
 ?טניירפ ,טעראגיס א ךיז ןופ ןרָאּפשּפָא ןָאק רעוו --
 א ןופ ןיז יד ,ןגער ןרעטנוא ןטלאה זדנוא יז ןלעוװ ךָאנ גנאל יו --

 - +גיוצ
 עגנעמ יד ןוא ,טנפעעג ךעלדנע ךיז ןרעיוט יד ןבָאה רעגייזא ןביז

 ,ףיוה ןיא ןסירעגניירא ךיז ,סולפ רעשימרוטש א יו ,טָאה
 ָאש עבלאה א ךָאנ ןענאטשעג ןענַײז עטלמאזראפ יד יװ ,םעד ךָאנ

 -רעגנוי רעראד רעכיוה א סיורא רָאטנָאק-דָאװאז ןופ זיא ,ןגער ןרעטנוא
 :ןגירשעגסיוא לָאק ןפא ,ךיוה טָאה ןוא םענָאּפ ןטאוועשטשירּפ א טימ ןאמ

 ןעמענָא טנַײה טעװ "עינאּפמָאק עשירטקעלע עלאנָאיצאנ, יד --
 טכא ,רעלקיוומורא טכא ,רעקירטקעלע ןעצ :רעטעברא קיסַײרד ןוא ריפ
 יד .רעטעבראצראווש ףניפ ןוא ןרעּפָאש יירד ,רעריקאל ןוא רעבראפ

 ןעייג סעיסעּפָארּפ ענעפורעגנָא יד ןופ רעטעברא רימ וצ ערעטנעענ
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 ,ןייגרעדנאנאפ ךיז ןענָאק עקירעביא יד ,רָאטנָאק ןיא זַײװקיצנַײא ןיירא
 .ןרעוו ןדלָאמעג טעװ טנעה ןופ םענפוא ןקידרעטַײװ ןגעוו

 ןיא רעמייב ןופ שיורעג א יוװ .ןָאטעג גיוו א ךיז טָאה םעליוא רעד
 ;ןפורסיױא עטציירעצ ,עטגערעגפוא ןגָארטרעד ךיז ןבָאה ,טניוומערוטש א

 ".!רעטעברא טנזיוט ףניפ, !ןיז עשיטניה ---
 ..!ףָאס ןזיב בייהנָא ןופ ףָאלב א -- |

 ,ןיב ךיא סָאװ ּפָאק רענרעצליה ,ךיא ןוא ,עמאלקער עטלָאצאב א --
 -רָאפניא-"גנוטייצ רעכעלרע ראפ ,טעמע םענייר ראפ ןעמונעגנָא סע בָאה
 | ..!עיצאמ

 יוװ טָאה -- ,ףָאלכ א זיא'ס זא ,טסוװװעג עליכטאכעל בָאה ךיא ןוא --
 ."טגָאזעג יוזא רעירפ בָאה ךיא , א ןענופעג ךיז םוטעמוא ןוא קידנעטש

 ?ןעמוקעג רעהא וטסיב עשז סָאװראפ ,םעכָאכ אזא טסיב וד זא --
 ,בַײװ ןַײמ ראפ ...ןוא ןסיוועג ןַיימ ראפ ןייר ןַיז וצ ---

 -ירעפָאלב יד ,רעגיוזטולב עטמאדראפ יד קידנטליש ןוא קידנעלדיז
 רעד טָאה ,"ןבעל טמאדראפ טָאג, ןופ ענעגייא סָאד ןוא ןעגנוטייצ עש
 | | ,ןייגרעדנאנאפ ךיז ןעמונעג םעליוא

 עטצעל יד ןבעגעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ןסָארדראפ טיג טָאה ןווייד
 רָאנ ,טַײװ רעייז ןעוועג זיא םייחא געוו רעד .ןטעראגיס ףא טנעס ןעצ
 -רָאג טימ ןינעפ וצ ןעמוק .רעטַײװ ךָאנ ןַײז לָאז רע ,טלָאװעג טלָאװ רע
 ךעלדגע זא ,גנונעפָאה א טקעוורעד ריא ןיא טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ טשינ
 רעד יו ./ךעלנַײפ ןעוועג םיא ראפ זיא -- ,געט ערעסעב רָאפ ןעייטש
 ,טיוט

 טינ ,סענירטיוו ןבעל ךיז טלעטשעגּפָא ,םאזגנאל ןעגנאגעג זיא רע
 טינ לָאז רע ןיהזוו ,גנומענרעטנוא ןייא ןייק םייהא געוו ןפא טזָאלעגכרוד
 ןופ ןריטרעטניה יד ןיא טּפאלקעג טָאה רע ;טעברא ףא ןגערפ ןַײרא
 א ,רעשאוסעפעג א ,רעצייה א ךיז טרעדָאפ רעשפע :ןענארָאטסער
 | ?רעטעבראצראווש

 ,"טנעה, ןייק ןיא טקיטייגעג טינ ךיז ןעמ טָאה ץעגרע ןיא ,ןיינ
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 א ,רעדימ-טיוט א ,ווייד ןעוו ,ןרעװ לקנוט ןביוהעגנָא ןיוש טָאה סע
 | ,םייהא טּפעלשרעד ךיז טָאה ,ןייב ןזיב רעטצענעגכרוד

 יו ,זיא רעטומ עטלא ריא :עטילּפ רעד אב טערָאּפעג ךיז טָאה ינעפ
 עטלא ווָארסָאד יו ,ןוא רעטצנעפ םאב לקניוו ריא ןיא ןסעזעג ,קידנעטש
 טינ םייה רעד ןיא זיא ירעה .ןיילא ךיז ראפ טלמרומעג סעּפע ,ןעיורפ
 -זאג ןראפ טנקירטעג ךיז טָאה לטנעוו-לוטש ןפא לקער סאנ ןַײז .ןעוועג
 ,רעַײפ

 ןבָאה ןעגנוטַײצ-טנװָא יד -- גָאט ןטוג א טאהעג ירעה טָאה טנַײה |
 ןַײז טעדרַאמרעד טָאה לגנִיי קירָאינצפופ א :סעיצאסנעס ייווצ טכארבעג
 ןופ רעלָאד ןָאילימ א טרעדָאפ ןרעטשדָאניק א ןוא קאה א טימ רעטומ
 ,ריא טימ ןבָאה ענעסאכ וצ גָאזוצ ןַײז ןכערב ראפ ןטבילעג ריא

 -ייצ יד ,סַײנ יד קידנעַײרשסיױא ,ןרָאװעג קירעזייה זיא ירעה
 רע ןוא ,רעטצעל רעד זיב ןרָאװעג טפיוקראפעגסיוא ךיג ןענַײז ןעגנוט
 | ,לקעּפ טייווצ א ךָאנ ןפָאלעגקעווא זיא

 ןטימ ךיז ןָאטעג רעק א ינעפ טָאה ,בוטש ןיא ןַײרא זיא ווייד ןעוו
 -עג ךיז טָאה רע יצ ,ןגערפ םיא טרָאּפשראפ טָאה יז .םיא וצ םענָאּפ
 ,םעד ףא ,םענָאּפ ןַײז ףא ןָאט קוק א גונעג ןעוועג זיא'ס .ןטעברא טלעטש
 ,ריט רעד אב לוטש םעד ףא טזָאלעגּפָארא ךיז זָאלטכאמ טָאה רע יו

 רערט א .ןאמ םוצ ןקור ןטימ טרעקעגמוא ךיז יז טָאה קידנגיײװש
 דָאז א ַײרעּפיש טימ ,עטילּפ רעסייה רעד ףא גיוא ריא ןופ ןלאפעג זיא
 ...ןרָאװעג טנקירטעגסיוא ןוא ןָאטעג

 ןשאוומורא ןסייה --- ןאמ ןטימ ןדייר ןביײהנָא טנַאקעג טינ טָאה ינעפ
 טָאה ץראה ןיא .שיט םוצ ךיז ןצעז ,םענעקורט ןיא ךיז ןָאטרעביא ,ךיז
 וצ סענָאמכאר ,ןווייד וצ ליפעגטימ :ןליפעג ןופ םערוטש א טזיורבעג
 ראצ ןוא קעטייוו ,עביל עזָאלצענערג -- ץלא ןופ רעמ ןוא ןיילא ךיז
 ,ןירעה קילג ןוא םור ןופ ןטביוראב ןוא ןטעדווירקעג םוצ ,דניק ריא ראפ

 -סיוא יז טעװ ,ןדייר ןבייהנָא טציא טעװ יז ביוא זא ,טליפעג טָאה יז
 סָאװ ,סניוזא ןווייד ןדיירנָא רעשפע טעװ ןוא קירעטסיה א ןיא ןכערב
 | ,ןָאט ייוו ןיילא ךָאנרעד ריא טעוו
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 זא ,ןרעווש ןָאק רע .טפול יד זָאנ רעד טימ ןָאטעג יצ א טָאה ווייד
 ,ךעלבעב ןוא שיילפ טימ טקעמש סע

 סייב ,ךעלבעב טימ שיילפ ףא טלעג ןעמענ טנָאקעג ינעפ טָאה ּוװ
 קיצנאווצ ןוא ףניפ ןופ ןענאטשאב ןגעמראפ ץנאג ריא זיא ירפרעדניא
 רע .ליומ ןיא טאהעג טינ ןסיב ןייק ווייד טָאה גָאט ןצנאג םעד ?טנעס
 -עג סייה ןופ ךעייר םעד קידנקעמשרעד ,טציא ,טרעכיירעג זיולב טָאה
 ,זיא רע קירעגנוה יו ,טליפרעד טשרע רע טָאה ,סטכעק

 ןקידגצייר-טיטעּפא םעד ךיז ןיא טמעטעעגנַײא לָאמאכָאנ טָאה רע
 ןָאטעג גערפ א ליטש ,סעּפע ןיא קידלוש יו ,ןוא ךעייר

  ּוװ ..ךעלבעב ןוא שיילפ טימ טקעמש סע זא ,ןרעווש טלָאוװ'כ --
 ?עלינעפ ,טלעג ףורעד ןעמונעג וטסָאה

 -- ףרָאי ענַײמ וצ ייוו -- רערעזדנוא רעזַײּפש רעד ,עלירעה --
 ןרערט טימ ,ןקור ןטימ םיא וצ קידנעייטש ,יז טָאה -- ,טכארבעג טָאה
 טימ רעלָאד א .טאהעג טנייה גָאט ןטוג א -- ,טרעפטנעעג םיטש רעד ןיא
 ףעמאמ רעד וצ ךָארב א ,ןַײרא בוטש ןיא טכארבעג טנעס קיצכעז
 קאפ ןשירפ א ךָאנ ןפָאלעגקעװא ןוא לקער עסאנ סָאד ןטיבעגרעביא
 -בעב טימ שיילפ טריװרעסנָאק לדנעק א טפיוקעג ךיא בָאה ...ןעגנוטַײצ
 -עב ןגיוא ענַײמ ןטלָאװ ייוועלאה ...ןסע דניק א ןבעג ףראד עמ ...ךעל
 ...ןרָאװעג זיא דניק םענופ סָאװ ,ןעזעג  טינ רעס

 ,ןגיוושעג ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה ווייד
 טימ ינעפ טָאה --- !?ריט רעד אב ןאמערָא ןא יו ,וטסציז סָאװ ,ונ ---

 ךיז וט ,םורא ךיז שאוו -- .ןָאטעג גָאז א טַײקטציירעצ רענעטלאהעגנַייא
 ,שיט םוצ ךיז ץעז ןוא םענעקורט ןיא רעביא

 רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד ןעוו ,ןסע ןבױהעגנָא סָאװרָאנ ןבָאה ייז
 -יוקראפ-גנוטַײצ ןופ ןעיירשעגסיוא ןגָארטרעד ךיז סאג רעד ןופ ןבָאה
 ;םיטש עקידנעגנילק סירעה סעליוק סנעמעלא רעביא ןוא רעפ

 יָאב רעקירָאינצפופ !עיצאסנעס עסיורג !"ראטס} !"זוינ גנינוויא; --
 ןופ טרעדָאפ ילסעל סיירג ראטס יווּומ ..!קאה טימ רעטומ טעדרָאמרעד

 ףפפ



 ..טרָאװ סָאד ןכערב ראפ רעלָאד ןָאילימ ןָאטרָאנ טרעבָאר רעדראילימ
 .!גָאט ןופ עיצאסנעס עטסערג !?ראטס, ז"זוינ גנינוויא;

 ,שיט ןפא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לאפ א זיא ןָאטסניװ סיסימ
 .!טבעלרעד טינ סָאד ךיא טלָאװ רעסעב ..ןעמאמ רעד זיא ייוו --

 א -- ירעה ןַײמ ...רעפיוקראפ-גנוטַײצ א ..,"דיָאל קנערפ רעטייווצ א,
 טָאה -- ...ערעיראק עקידנצנעלג ןַײז זיא סָאד ....רעפיוקראפ-גנוטַײצ
 | ,טצכולשעג ,ןרערט טימ ךיז קידנקיטש ,יז

 ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא ,רעקידלוש א יו ,טָאה ווייד
 עג ענדעשז טָאה ,ןעשעג טינ טלָאװ ךאז ןַײק יװ ,רעטומ עטלא יד

 ...ךעלבעב טימ שיילפ עטריוװרעסנַאק סָאד ןסעג
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 רעטלע ןגעק עלוגס א

 (ןילא ךיז טימ וױורעטניא ןא)

 ,לזאמ אזא ,םעשאהכערָאב ,ןיוש בָאה ךי
 ןטַײל ןופ לָאמטפָא ךיז סיוורעד ךיא זא
 זיא ןיילא רימ סָאװ ,סניוזא ךיז ןגעוו
 -- ליּפשײב םוצ ,יוזא .טסּוװאב טינ

 טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה רָאי 1918 ןיא ךָאנ :

 ןיא טנאה עטכער סראסימָאק םעד, זא ,"סרעּפייּפ, רענאקירעמא יז ןופ
 -געוו רעביירש רעשידִיי רעד זיא ץאנמָאקראנ םאב טאיראסימָאק ןשידִיי
 -מענ םעד ןיא זא ,ןעוועג טסּוװאב ןאד זיב זיא ןיילא רימ שטָאכ ,"ףָארד
 -ראפ ןופ ןטסָאּפ םענעדיישאב םעד זיולב ךיא םענראפ טאיראסימָאק ןכעל
 -רעּפ רעד ,"םזיטימעסיטנא ןגעק ףמאק ןופ עיצקעס; רעד טימ רעטלאוו
 .עפוג רימ ןופ עקאט -- ןָאזרעּפ ןייא ןופ ןענאטשאב זיא ןכלעוו ןופ לאנָאס

 ,רעטלאווראפ סלא ןרָאװעג טמיטשאב ןיב ךיא ןעוו ,רעטעּפש רָאי א
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 -עסערפ םענופ "קינלאשטאנ , ,ןסייהעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה'ס יו ,רעדָא
 יד ןופ ךיא בָאה ,טרָאּפסנארט ראפ טאיראסימָאק-סקלָאפ םאב לײטּפָא
 .טמיטשאב טָאה גנוריגער-טעווָאס יד, זא ,ןראפרעד "סרעּפייּפ , עקיבלעז
 טסייה סָאד ,ראסימָאק-סקלָאפ סלא ףָארדנעװ .ז רעבַײרש ןשידִיי םעד
 רעבָא ,ןװועשַאכ א רעייז ןטסָאּפ א -- *טרָאּפסנארט ראפ רעטסינימ סלא
 -איצעּפס ןַײמ טיול טינ רעכיז ןיוש ןוא סעכיוק עכאווש ענַײמ ךָאנ טינ
 -סקלָאפ ףניפ יד ןופ רענייא ןייק סָאװ ,ןופרעד טדערעגּפָא ןיוש ,טעטיל
 -נָא םעד ןיא טעברא ןַײמ ןופ טַיײצ רעד ראפ ןבָאה עכלעוו ,ןראסימָאק
 -רעביא טרעלקעג טינ עליפא ןבָאה ,ןטיבעג ךיז טאיראסימָאק םענעפורעג
 ,ןטסָאּפ רעייז רימ ןבעגוצ

 -רעד ךיז ןטַײל ןופ ךיא בָאה ןבעל ןגנאל-ץרוק ןַײמ ראפ לָאמ ייווצ
 ןכעלריטאנ א טימ לָאמ ןייא .ןברָאטשעג ,םעכיילא-יול ,ןיב ךיא זא ,טסּוװ
 ראַפ טינ ,ןיב ךיא :ןכעלריטאנמוא ןא טימ -- לָאמ עטייווצ סָאד ,טיוט
 ."ןרָאװעג ןסָאשעצ; ,טכאדעג ךַײא

 טימ ןעמוקעג עליפא םירייוואכ רָאּפ א ןענַײז ?טיוט , ןטשרע ןַײמ ךָאנ
 ןעמ טיג דעװָאק ןטצעל םעד) דעװָאק ןטצעל םעד רימ ןבעגּפָא ןעמולב
 ןָאטראפ ,קידעבעל סעמ םעד קידנפערט ,רָאנ .(לדָאג דעוװָאקעב ּפָא ךַײא
 קעווא ייז ןענַײז ,ענעטעמס עטלאק טימ .סעצנילב עסייה רעלעט א רעביא
 טיירגעגוצ ןבָאה ייז עכלעוו ,סעדער עקידנריר ענייש יד :טשיוטנא שּפיה
 ,טצונעגסיוא טינ ןבילבעג ןענַײז ,רעווייק ןשירפ ןַײמ ףא ןטלאה וצ
 ,ץעווינ ןיא ,ךיז טדער עס יװ ,קעווא

 -וקעג טינ עַײװעל ןַײמ וצ רענייק ןיוש זיא "טיוט , ןטייווצ ןַײמ ךָאנ
 טַײװ וצ לסיב א ןעוועג טלמעד ןענַײז םירייוואכ ענַײמ ןוא ךיא :ןעמ
  געוװטסעדנופ ,רימ ןעמ טָאה דעװָאק רָאנ .ערעדנא יד ןופ רענייא
 ליפיוזא ךיז ןגעוו טאהעג טינ ךיא בָאה ןבעל ץנאג ןיײמ ראפ :ןבעגעגּפָא
 ,"טיוט/ ןַײמ ךָאנ טאהעג בָאה ךיא יו ,םיכָאװש

 טרעוו ןסעמע םעד טסייוו סָאװ ,ךיא יוװ ,"ףָאסָאליפ , אזא רָאנ עקאט
 -עג טָאה -- ,ןבעל םאב עליפא רָאנ ,טיוט ןכָאנ רָאנ טינ ,םיכָאװש ןופ
 ...סעלדאג ןופ לדניװשּפָאק ןעמוקאב ֹוצ טינ ןעיָאסינ םעד ןײטשַײב טנָאק
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 ערעזדנוא ןופ , טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה קירוצ רָאי א טימ ךערע ןא
 רעד טימ "ןעמונראפ קראטש, ןיב ךיא זא ,"ןטנעדנַאּפסערַאק רעװקסָאמ
 רעייז ךימ טלָאװ סָאװ ,"סעניורכיז דנאב ןטייווצ , ןיימ רעביא טעברא
 טּפאכראפ טינ טַײצ רעייז ןיא ןטלָאװ עלָאבאכ ייכאלאמ ןעוו ,טיירפעג
 ןטרעפ ןוא ןטירד ,ןטייווצ םעד וצ לאירעטאמ ןצנאג םעד טעטכינראפ ןוא
 עלא --- ןעמענ יד זיולב רימ קידנזָאלרעביא ,סעניורכיז עניימ ןופ דנאב
 רענעייל םעד טראנראפ ןטלָאװ סָאװ ,ןעמענ עקידנקָאל ,עקידנגָאלש רעייז
 ,רעכיב ענַימ ןפיוק וצ

 "עג טנעדנַאּפסערָאק רענאקירעמא ןא טָאה גנאל טינ רָאג ןיוש ןוא
 עטלייוורעדסיוא, עניימ קורד םוצ טיירג ךיא זא ,טלעוו רעד ןסיוו טזָאל |

 -ייב זא ,םענָאּפא .ןגאלראפ ייווצ ךיז ןרעּפמא סע עכלעוו רעביא ,"קרעוו
 ןקורד וצ דעװָאק םעד ןטערטּפָא ןטייווצ םעד רענייא ןליוו ןגאלראפ עד
 ."קרעוו עטלייוורעדסיוא,, ענַײמ

 "נָאּפסערַאק ענעגייא ערעזדנוא, סָאװ ,ןענעכערסיוא ןעד ןָאק עמ
 - קילג סָאד טאהעג טָאה סָאװ ,םענייא ןגעוו ןבַײרשנָא ץלא ןענָאק "ןטנעד
 ?רעדעפ רעקנילפ רעייז ןופ ץיּפש ןפא ךיז ןכעטשוצנָא

 רעקירָאיקיצכא ןַײמ ךיז טרעטנעענרעד ,ךימ ריא טייטשראפ ,ָאד ןוא
 םענעגייא, זיא-טינ-ןכלעװ ראפ טַײהנגעלעג עטוג א -- גָאטסטרובעג

 סָאװ ןגעוו סרעסעב סעּפע ןבָאה טינ דָארג טעוװ סָאװ ,?טנעדנָאּפסערָאק
 לוװיוי-לאב םעד ןגעו טלעוו רעד ןסיוװ ןזָאל לָאמארעדיװ ,ןבַײרש וצ
 סָאװראפ רָאנ ,טסּוװאב טינ ךיז ןגעוו זיא ןיילא םיא סָאװ ,סניוזא סעּפע
 וועשאיעמ ךיז ךיא בָאה .סעַײרכא יד ןגָארט ןפראד טעװ ראיליבוי רעד
 -ניא ןא ךיז ןגעוו ןענעייל לעוװ ךיא זיב ,ןטראוו רימ גיוט סָאװ :ןעוועג
 ךיז אב ךיא לעװ רעסעב ,ןעמונעג טינ רימ אב טָאה רענייק סָאװ ,ויוורעט
 ןופ ןַײז טגרָאװאב ,סנטסקינייוו ,ךיא לעוװ ,ויוורעטניא ןא ןעמענ ןיילא
 שמענעגנָא -- רימ ראפ עטסּוװאבמוא ןָאזרעּפ ןַײמ ןגעוו ךיז ןסיוורעד
 ..ןכאז --- עמענעגנָאמוא רעדָא

 ,ןָאטעג ןוא טכארטראפ-
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 ןבָאה ףָא ר דנע וװ .ז רעביירש ןשיטעוװָאס ןשידִיי ןטסטלע םעד;
 -רא רעד טימ ןעמונראפ קראטש שיטביײרש ןַײז אב ןפָארטעג טינ רימ
 ןבירשעג םיא ןגעוו טָאה'ס יו ,"סעניורכיז דנאב ןטייווצ ןַײז רעביא טעב
 לָאמנייק טָאה רע ןכלעוו ,!ןטנעדנַאּפסערַאק ענעגייא ערעזדנוא; ןופ רענייא
 ןלעה ןטימניא זיא קינעזאהמעליוא רעטלא רעד .ןעזעג טינ ןגיוא יד ןיא
 טימ ,קיטנַאק ,ןוא עּפאנאק רעכייו א ףא טגיילעצ טיירב ןגעלעג גָאט
 ןוא ,ןיילא רע יו ,טלא יוזא לָאמ ייווצ ךוב א טנעיילעג ,עָאנאה סיורג
 -יוהעג םעד רעטנוא ,עכנימ-ןברָאק סעבָאב רעד יװ ,קיד יוזא לָאמ ייווצ
 -עלע; זיא ןופרעד שטייט רעד סָאװ ,"סלסיפיא טנעגילע, לטיט םענעב
 טלעפעג ךייא ביוא ,רעדָא עטנאגעלע יד ןופ גנולמאז יד ."ווירב עטנאג
 םענופ שזא ווירב טימ ןָא ךיז טבייה ןעילָאטסיּפע עטנאלאג ,רעסעב
 ראפ טינ ,רָאי טנזיוט ייווצ רעכעה ןיוש זיא סָאװ ,ןָארעציצ רעמיורטלא
 -אב םענופ ווירב יד טימ ךיז טקידנעראפ ןוא ,רעטפינ ,טכאדעג זדנוא
 -קנארפ ןעמאשזדנעב רעוט ןשיטילָאּפ ןוא רעקיזיפ רענאקירעמא ןטמיר
 ,קירוצ רָאי 170 ןופ ןָאלעמייק א ךיוא ,1789 טריטאד ,ןיל

 םיא טריסערעטניא סָאװ :ףָארדנעװ 'כ םעד טגערפעג ןבָאה רימ ןעוו
 "עגנָא זדנוא רע טָאה ,רעפייס ןטלא ןוװָאמארגָאליקַײרד ןקיזָאד םעד ןיא
 ןופ גנולמאז עכַײר א, :טעטיול סָאװ ,ךוב םענופ לטיט-בוס ןפא ןזיוו
 / עגנני ןופ שינעמָאקלפראפ רעד ראפ  ןעילָאטסיּפע עטנאגעלע
 א טימ טקרעמאב ןוא ,"גנולייווראפ רעניימעגלא ראפ ןוא ןשטנעמ
 ;לכיימש

 ...רימ ראפ לעיצעּפס ןבירשעג ךוב סָאד זיא ,טעז ריא יו --
 טינ ,עלילָאכ ,ךיז טליפ רע לַײװ ,רע טגיל יצ ,עגארפ רעזדנוא ףא

 טליפ רע זא ,טרעפטנעעג ףָארדנעװ 'כ רעד זדנוא טָאה ,ןעמעלא טימ
 לייוו ,טגיל רע רָאנ ,טרָאּפסאּפ ןַײז ןופ רעטלע גָאט ןייא ןייק טינ ךיז
 יװ ,רעסעב ןטַײצ עלא ןיא זיא ןגיל זא ,טנרעלעג םיא טָאה ןבעל סָאד
 ,ןציז
 .טימ גנאהנעמאזוצ ןיא זא ,ףָארדנעװ 'כ םעד טגָאזעג ןבָאה רימ ןעוו =
 א םיא טימ ןבָאה טלָאװעג רימ ןטלָאװ גָאטסטרובעג ןקירָאיקיצכא ןַיז
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 א ךיז לוויוי-לאב רעוװעשַאכ רעד טָאה ,גנוטַײצ רעזדנוא ראפ סעומש
 | : ;ןַאטעג רעזייב

 ןייק טינ ןוא דלעה-ןקאלוק ןייק טינ ,טאמָאלּפיד ןייק טינ ןיב ךיא --
 -ערּפ רעד ראפ ןעויוורעטניא ןעמענ רימ אב לָאז עמ ,ענירעלאב-אמירּפ
 סָאד ,ןזאד ,ןזיד; ןגעוו לסיב א ןסעומש םאטס טליוו ריא ביוא רָאנ ,עס
 | ּ!עסייטכאמ -- "ץנעי ןוא

 ,ריא טרעוו -- ,סעומש רעזדנוא ןביוהעגנָא רימ ןבָאה --- ,ָאזלא --
 ?רָאי קיצכא טלא ןכיגניא ,ףָארדנעװ 'כ ,סע טסייה

 רָאג ךָאנ ענַײז טימ ןָאטעג ץילב א זדנוא ףא טָאה ףָארדנעװ 'כ רעד
 רעטנוא ןופ (רָאי קיצרעפ וצ גיוא רעדעי) ןגיוא עקירָאיקיצרעּפ עגנוי
 ןעמערב יד ןענַײז ,טדערעג ודנוא ןשיווצ) ןעמערב עיורג עטכידעג ענַײז
 ,רָאה עיורג ןייא ןָא ,רילָאק-יורטש ןופ ןוא ערעטיש ףָארדנעװ 'כ םאב
 ןגעװ טבַײרש עמ ןעֹװו זא ,טרעדָאפ טײקניש עשירארעטיל רָאנ
 -- רעסעב ךָאנ "עיורג ,עטכידעג, ןבעג םיא ןעמ לָאז ,ןאמ ןטלא ןא
 גָא א קידעזור לסיב א ןוא (ףעמערב *עשיַאטסלָאט;
  ?ָאטעג

 ןעד ןָאק ?טלא רָאי קיצכא רע ךיא זא ,טגָאזעג ךַײא טָאה רעוו ---
 ?גנוי רָאי קיצכא ןַײז טינ שטנעמ א

 "אב ןַיײמ טימ ךַײא ראפ ךיז ןָאט םיראב א טלָאװעג טלָאװ ךיא ןעוו
 ךיא טלָאװ ,רוטארעטיל-טלעוו רעַײנ ןוא רעטלא רעד ןיא טַײקטנוװאה
 ןופ -- ןשטנעמ עסיורג ןופ ןעגנוגָאזסיױרא 265 ןריטיצ טנַאקעג ךַיא
 -אה ןַײמ ןקיטעטשאב עכלעוו ,רעדנעלסיוא רָאסעּפָארּפ זיב לעטָאטסירא
 ביירש ךיא יוויוזא רָאנ .ףירגאב רעכעלגנידאב א זיא רעטלע זא ;עכָאנ
 -נָאּפסערָאק א טימ סעומש ךיא רָאנ ,?םימָאכאכ יירוויד, רעפייס ןייק טינ

 -רעביא ךָאד טעװ ןוא ןטלאהנייא טינ םאטסאנימ ךיז טעװ סָאװ ,טנעד |
 -עגונאב ךיז לָאמ סָאד ךיא לעוװ ,ןטעזאג יד ןיא סעומש רעזדנוא ןבעג
 ביוא ,ייז טביירשראפ ,ןעקנאדעג עפיט ענעגייא עניימ ןריטיצ טימ ןענ
 ראפ ןבעגסיוא ייז טנָאק ריא .ןעמוק ץינוצ ךַײא ןלעוװ ייז ,טליוו ריא
 ..ענעגייא ערעייא
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 ,ךיא גָאז -- ןעװעג גנוי טינ לָאמניק זיא'ס רעװ ,רעד זיא טלא
 ןוא ןדייל עדמערפ ראפ רערט א ךָאנ טָאה סָאװ ,רעד -- ,ףָארדנעװ .ז
 וצ ץראה א ןוא ןעקנעד וצ ּפָאק א ,ןדיירפ עדמערפ ראפ לכיימש ןטוג א
 ןוא ,ןעקנאד וצ טָאג ,ךָאנ סע גָאמראפ ךיא ,טלא טינ ךָאנ זיא ,ןליפי
 -עכער לָאז עמ ןעוו ,טדער רעוו .טלא רָאי קיצכא ןיב ךיא זא ,טינ טגָאז
 ראפ ןוא ךיז ראפ ןצונ טימ טבעלעג בָאה ךיא סָאװ ,טַײצ יד זיולב ןענ
 | ...קישטנאמרעגנוי א רָאג ךאנ ךיא ןיב ,ערעדנא

 -רעד וצ ןפלָאהעגטימ ךַײא טָאה סָאװ ,ףָארדנעװ 'כ ,זדנוא טגָאז ---
 ?טנגוי ...טלע עפיט אזא ןבעל

 -עג רימ ןבָאה רעטלע רעגנוי ןוא םימָאי-סאכירא ראפ עלוגס סלא
 סָאװ .ןביולג ןַײמ ןוא ןלירב ענַימ ,טנוזעג ךאווש ןַימ :ןכאז יירד טניד

 ץנאג זיא'ס !שיקרעט טדערעג ךַײא וצ טלָאװ ךיא יװ ,ןָא ךימ ריא טקוק
 .עלָאבאק יו ,רעטעשַאּפ ,טעשָאּפ

 ,טינ ליוו רע יצ ,ליוו רע יצ ,ןשטנעמ א סיוא טנרעל טנוזעג ךאווש |
 "וגס ערעכיז א זיא טַײקיסעמ ןוא ,ןטַײהניוװועג ענַײז ןיא קיסעמ ןַײז וצ
 ,םימָאי-סאכירא וצ על

 ךאווש רעַײא טימ קיטַײצכַײלג ןעוו ,ןרָאװעג טדערעג סע זיא ןעוו

 םורא טינ ךיז טגָארט ריא ןעוו ,טסַײג ןטנוזעג א ריא טגָאמראפ טנוזעג
 טנעה יד ןיא ןַײװ רעכעב ןלֹופ א טימ יוװ ,טנוזעג ןכאווש רעיא טימ
 ןעוו ;ןּפָארט א ,עלילָאכ .,ןופרעד ןרילראפ וצ טינ קערש רעקידנעטש ןיא

 -עטניא יד טימ טבעל ריא ןעוו ;ןבעל קיטסַײג קיטולבלופ א טבעל ריא
 ןעוו ;טַײהשטנעמ רעד ןופ ,דנאל רעַײא ןופ ,טפאשלעזעג רעד ןופ ןסער
 רעבָא ןעוו .קעד ןזיב םיגונייט עקיטסַײג ןופ רעכעב םעד טקנירט ריא
 רעַײא טעװ ,טנוזעג ןכאווש רעַײא וצ עקנאינ א ןַײז זיולב טצוװ ריא
 ךַײא ראפ ַײס טרעוו ןּפאנק ןופ ןַײז --- רעצריק רעדָא רעגנעל -- ןבעל

 ,ןטַײל ראפ יַײס ,טסבלעז
 | . .ןלירב ענַײמ ,טגָאזעג יו ,זיא עלוגס עטייווצ ןַײמ
 טינ טלעוו רעד ףא טקוקעג ךיא בָאה ןבעל קיניזטסּוװאב ץנאג ןַײמ
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 -סירָאמוה ןיא טסאפעג ,ןלירב עשיטסימיטּפָא ךרוד רָאנ ,עשיטּפָא ךרוד

 .ךעלמער עשיט

 עלָאג ןיא טלעוו יד ריא טעז ןלירב עכלעזא ךרוד זא ,טינ טניימ ךָאד

 סע יװ יוזא ןבעל סָאד ריא טעז ייז ךרוד ,טרעקראפ ,ןבראפ עװעזָאר

 -יישרעד ןוא ןכאז ןופ גנאהנעמאזוצ םעד טעז ריא ?ןעד סָאװ רָאנ .זיא
 -עוואב ריא ןיא עטכישעג יד ,ןשינעעשעג ,ןגָאז וצ יוזא ,טעז ריא ,ןעגנונ

 טיג ךיא ךאז ןייק זא ,טקנעדעג ריא ןעוו .קיטקעלאיד ריא ןיא ,גנוג

 זא ,טקנעדעג ריא ןעוו ,ךיז טרעדנע ץלא ,ךיז טגעוואב ץלא זא ,קיביײא

 טינ לָאמניײק ריא טעוװ ,"יײמ רעד רעדיוו טמוק רעבמעצעד רעדעי ךָאנ;

 ,טומ רעיא ,גנומיטש שטוג רעיא ןרילראפ

 עטסרעװש יד ןיא רעטנוא ךַײא ןיא ןטלאה ןלירב עשיטסימיטּפָא

 ןביג ,רעשיוי ןוא סעמע ןופ גיז ןקיטליגדנע םעד ןיא ןביולג םעד ןטַײצ

 -סיוא ןענָאק סָאװ ,סעניויסינ עטסרעווש יד ןגָארטוצרעביא ךעיוק ךַײא

 ,לריוג רעייא ףא ןלאפ

 עקינייא ןופ טַײז עשימָאק יד .ךיוא ריא טעז ןלירב עכלעזא ךרוד

 רעגנֹוי ןוא םימָאי-סאכירא ראפ עלוגס עטוג א ךיוא -- סעידעגארט

 ,רעטלע

 .ןביולג זיא וצרעד עלוגס עטסרעכיז יד רָאנ

 .ןטטנעמ ןיא ןביולג

 ןטטנעמ רעד זא ,םעַײהחא ביילג ןוא טּביילגעג ןָא דימָאט ןופ בָאה ךיא

 .םיסיימ ענייז יוװ ,רעסעב ווָארסָאד זיא

 --. רוטארעטיל רעשיסור רעד ןופ ןאטיט רעד ןטרָאד סעּפע טגָאז יו

 ןפאשאב גנאלש יד זיא רוטאנ רעד ןופ ןצעזעג יד טול, ?יָאטסלָאט .ל

 ןעמיווש וצ -- שיפ רעד ,ןעילפ וצ --- לגיופ רעד ,ןעזױּפ וצ ןרָאװעג

 ערעדנא יד ענייא ןעוט ןשטנעמ ןעוו ןוא .סטוג ןָאט וצ -- שטנעמ רעד ןוא
 טלָאװ לגיופ רעד ןעוו יו ,ךעלריטאנמוא יוזא טקנוּפ סע זיא ,סטכעלש

 ."ןעילפ שיפ רעד ןוא ןעזיוּפ ןביוהעגנָא

 ןוא ,רעלטסניק ןלאינעג םעד יָאטסלָאט ןופ דיסָאכ רעסייה א ןיב ךיא |

 -ַאליפ עשינאיראטעגעוו) ףָאסָאליפ םעד יָאטסלָאט ןופ דיסָאכ רעּפאנק א
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 ךיא ןיב טארּפ ןקיזָאד םעד ןיא רָאנ ,(ןגָאמ ןַײמ ראפ טינ זיא עיפָאס
 ,ךיוא ביילג ךיא .ףָאסָאליפ םעד יָאטסלָאט טימ םיקסאמ קידנעטשלופ
 ,סטכעלש וצ רעדייא ,סטוג וצ טגיינעג רעמ שטנעמ רעד זיא עוועטעב זא

 טשרעה סע סָאװ ,סעשיר יד ףא ןגיוא יד טינ ךאמראפ ךיא  ,ןיינ ,ןיינ
 -לעפ ןוא םיטָאװש ןעוו ,ןטַײצ ןעוועג ?ןייכעב ,ונ .טלעוו רעד ןיא ךָאנ
 ,ןקָאּפ עצראווש ןופ ,אמושט ןופ ,ערעלָאכ ןופ ןעמוקעגמוא ןענַיײז רעק
 -עלשטנעמ רעד .סעינָארוּפ ןוא סעפייגאמ יילרעלא ןופ ,רעביפ ןלעג ןופ
 יד ןופרעד טַײרפאב טָאה ןסיו עכעלשטנעמ סָאד ,דנאטשראפ רעכ
 ,טייהשטנעמ

 -ראפ-רעקלעפ :סעינָארוּפ עלאיצַאס טימ ןעשעג טעװ עבלעז סָאד
 -ָאכלימ עסייה ןוא סעמָאכלימ עטלאק ,טפאשטנייפ-ןשטנעמ ,גנופאלקש
 ןוא עיצאנימירקסיד ,םזיסאר ,םזילאינַאלַאק ןוא םזילאירעּפמיא ,סעמ
 ןַײז טַײצ רעד טימ ןלעוו ןשינעקישנָא ערענעלק ןוא ערעסערג ערעדנא
 .ערעלָאכ ןוא אמושט טציא זיא'ס יוװ ,טַײהנעגנאגראפ רעד ןופ ךאז אזא

 טיובעג ,ןביולג א זיא סָאד -- ןביולג רעדנילב ןייק טינ זיא סָאד
 עטכישעג רעד ףא ,סערגָארּפ ןכעלשטנעמ ןופ עטכישעג רעצנאג רעד ףא
 ,טיײהשטנעמ רעד ןופ

 טינ ,סיורָאפ טייג -- טינ ליוו יז יצ ,ליוװ יז יצ --- טַײהשטנעמ יד
 -רעד עלא ,ןעגנוכיירגרעד עלא ,רוטלוק עכעלשטנעמ עצנאג יד .קירוצ
 -עט ,ףארגעלעט ,עסערּפ .סיורָאפ ןריפ ינעג ןכעלשטנעמ ןופ ןעגנודניפ
 -םָאטא ,ןטעקאר עשימסָאק ,עיצאיווא ,עיזיוועלעט ,ָאידאר ,ָאניק ,ןָאפעל
 ןופ רָאנ ,גנורעטַײװרעד ןופ טינ ןעלטימ ץלא ןענַייז סָאד -- טפארק
 עקיטַײזנגעק טניימ גנורעטנעענרעד ןוא ,ןשטנעמ ןשיווצ גנורעטנעענרעד
 גנוקידנעטשראפ ערעסעב ןוא .גנוקידנעטשראפ ערעסעב ,גנונעקרעד
 ,םעלָאש ,גנושטניווטוג ,טפאשטניירפ ערעגנע טניימ

 םענופ סקּוװ םעד ףא טעדנירגעג ןביולג ןַײמ זיא ץלא ןופ רעמ רָאנ
 ,טלעוו רעצנאג רעד ןיא ןסאמ יד ןופ ןַײזטסּוװאב

 .ןסאמ יד ןופ טַײקיניזטסּוװאב רעד ךרוד קראטש זיא עכולעמ א;
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 ץלא ןגעוו ןענָאק ייז ןעוו ,ץלא ןסייוו ןסאמ יד ןעוו ,ןאד קראטש זיא יז
 עקיזָאד יד טָא --- ,"קיגיזטסווואב ץלא ףא ןעייג יז ןעוו ןוא ,ןלייטרוא
 -ברעטשמוא םעד ןופ רעטרעוװ עטעשַאּפ רָאג זיב ןוא עפיט ךעלדנעמוא
 ןרעוו טדנעװעגנָא טסיירד ןענָאק עכולעמ ןייא וצ עייגענעב ןינעל ןכעל
 | ,טלעוו רעצנאג רעד ןיא ןסאמ יד וצ עייגענעב

 ןאראפ טינ זיא'ס, :טגָאזעג טָאה רעקיזיפָארגא רעטסוװואב א רענייא
 ,"ןדָאב םענופ רעטעבראאב עטכעלש ןאראפ -- ,ןדָאב רעטכעלש ןייק
 ;טגָאזעג ךיא טלָאװ ,עמָאיסקא עקיזָאד יד קידנריזארפאראּפ

 ,ןשטנעמ ענערָאװעג-טכעלש ןאראפ ,ענערָאבעג-טכעלש ןייק ָאטינ --
 עטכעלש ,סעמעטסיס עטכעלש ,גנונעדרָא עלאיצָאס עטכערעגמוא

 ןופ םיסַײמ עטכעלש ראפ ןדָאב א טפאש סע סָאװ טָא -- רעשרעה
 | ,ןשטנעמ

 עקידרעטַײװ יד סָאװ ,סָאד ךיא עז ןלירב עשיטסימיטּפָא ענַיימ ךרוד
 רעצנאג רעד ןיא ןסאמ יד :ןלירב םוש ןָא רָאװ רעד ףא ןעז ןלעװ סעריוד
 עכלעזא ןפאש ןלעוו ייז זא ,קיניזטסוװאב ליפיוזא ףא ןרעוו ןלעוו טלעוו
 ראפ ןדָאב ןייק רעמ ןַײז טינ טעװ סע ּוװ ,גנונעדרָא אזא ןוא ןעמעטסיס
 | ,םיסיימ עטכעלש

 ןפא עליפא ןפלָאהעג רימ טָאה ןשטנעמ ןיא ןביולג רעקיזָאד רעד טָא
 ךעלדנרעק ןעניפעג ,לאפּפָא ןכעלשטנעמ ןשיווצ ,ןבעל ןופ קעד עמאס
 ,דלָאג ךעלשטנעמ

 -וצרעביא סיוא לָאמסעכנאמ ךַײא טמוק סע סָאװ ,סיוא טינ טכאמ'ס
 לדנרעק סָאד טניפעג ריא זיב ,דמאז ךעלשטנעמ ןענָאט עצנאג ןשאוו
 ,דלָאג ךעלשטנעמ

 -ראפ ,טלקנוטראפ טינ ןופרעד טרעוו דלָאג לדנרעק םענופ ןַײש יד
 םעד ןשיוצ ןופ סיורא רעלעה ךָאנ טעשטשילב ןוא טנייש סע ,טרעק
 | ,לאפּפָא ןוא טסימ

 זיב ןבעלרעד וצ סעכיוק ןבעגעג רימ טָאה ןביולג רעקיזָאד רעד טָא
 ,טנגוי רעפיט

 עביל ןָא ןוא ןביולג ןָא ףשטנעמ ביל טָאה ןוא ןשטנעמ ןיא טביילג
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 ,לאג ןופ בראפ יד ןוא םאט םעד ןבעל ןיא ץלא טמוקאב שטנעמ םוצ
 ,רעטיב זיא לאג ןוא

 | -  .לאג יװ ,רעטיב |
 ןוא סָאד ,ןזאד ,ןזיד , ןגעוו סעומש ןטכַײל א ןופ .זא ,ךיז טכאד ,רָאנ

 ,קיטילַאּפ רעביוה ןוא עיפָאסָאליפ ןיא ןכירקראפ וצ ןָא רימ ןבייה ."ץנעי |
 - ,טנוזעג ןכאווש ןַײמ ראפ טוג טינ זיא ,עריומ ךיא בָאה ,סָאד ןוא |

 רעד זיא -- ,טקרעמאב רימ ןבָאה --- ,ףָארדנעװ 'כ ,ןעעז רימ יו --
 יה ?ךַײא אב קראטש ץנאג ךָאנ ןפאש ןוא ןבעל וצ קעשייכ

 וצ עוואקיצ ןעוועג טלָאוװ'ס ןוא ,קירעגיײנ עוועטעב ןיב ךיא ,ָאי --
 טרעדנוה ןַײז לעװ ךיא ןעוו ,ןבָאה טעװ טלעוו יד םענָאּפ א ראפ סָאװ ,ןעז
 רָאנ ןעזסוא טינ ןאד ךיוא ,םאטסאנימ ,יז טעװ לאעדיא .גנוי רָאי
 ,ןַײז רעכיז יז טעוו ,טציא זיא יז יוװ ,רעסעב

 .עטכישעג רעד ןופ ץעזעג א זיא סָאד לַײװ ,טסעפ ךיא ביילג םעד ןיא
 סעומש רעזדנוא ןופ ףָאס םוצ רימ ןבָאה --- ,ףָארדנעװ רעוואכ -- |

 -עטיל רעַײא ןופ רָאי קיצכעז ווערָאק ראפ --- ,טגערפעג ןיילא ךיז טימ

 -נוה עכעלטע ןבירׂשעגנָא ריא טָאה טַייײקיטעט רעשיטסילאנרושזישיראר |
 -נונעכייצראפ טנזיוט רָאּפ ענייש א םאטסאנימ ןוא ,ןעגנולייצרעד טרעד
 לפיו טסייװ רעװ ןיא ןצנעדנָאּפסערָאק ,ןענָאטעילעּפ ,ןעלקיטרא ,ןעג
 עכעלטע ןיא ןגָאז טינ זדנוא ריא טנָאק זיא ,ןלאנרושז ןוא ןעגנוטייצ
 ,זדנוא ןזָאל ,דָאטעמ רעשירעפעש רעיא טייטשאב סָאװ ןיא ,רעטרעוו
 ?עירָאטארָאבאל רעשירעפעש רעַײא ןיא ןקוקניירא ,ןגָאז וצ יוזא

 בָאה ךיא :רעטעשַאּפ א רעייז זיא דָאטעמ רעשירעפעש ןיַײמ -- = |
 סָאװ ,ןעזעג בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןגעוו ביירש ןוא ןבירשעג קידנעטש
 ךיא סָאװ ןיא ,םעד ןגעוו ,טליפעג בָאה ךיא סָאװ ,טכארטעג בָאה ךיא
 םיא בָאה ךיא יוװ ,יוזא סעמע םעד ןבירשעג בָאה ךיא .טביילגעג בָאה
 טָא .ןענאטשראפ םיא בָאה ךיא יוװ ,ןעמונעגפוא םיא בָאה ךיא יוװ ,ןעזעג
 | ; - ,דָאטעמ רעשירעפעש ןַײמ זיא סָאד
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 רעציוא רעזדנוא -- טנגוי

 רימ וצ ןבָאה עטנאקאב ןוא טנַײר

 ;סענייט

 -גוה זיב ,קיצכא ןוא עכעלטע טלא

 ןעזעג טָאה ריא ,קיצנאווצ ןוא םרעד
 טימ ריראב ןיא ןעמוקעג ,רעדגעל ענעדיישראפ ןיא טבעלעג ,טלעוו א
 טנאוו-ךערזימ ןיא עטלייורעדסיוא עמאס יד ןופ -- ןשטנעמ יילרעלא
 "דנוא ןגָאז וצ סָאװ טָאה ריא .לריֹוג םאב רעדניקפיטש יד זיב ןבעל ןופ
 ?סעניורכיז ןייק ןביירש טינ ריא טלָאז עשז סָאװראפ .רָאד ןגנוי רעז

 לדיל ןטלא םעד טימ טיילגאב ךעלנייועג ןרעװ סעצייא יד סָא
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 | - ,ֿצרָאהנַײא ןייק ,ןיוש טַײז ריא -- |



 א ,ןּפיצנירּפ ןָא טנגוי א, :"טנגוי רעקיטנַײה; ןגעוו רָאד ןטלא םענופ

 -ַאמ ,טרָאּפס ,ָאניק ,ץנעט ,ןעגנולייווראפ ןגעוו רָאנ טרעלק סָאװ ,טנגוי
 .*סָאװ ןגעוו טסייוו רָאיצראווש רעד ,סעד

 ,סעצייא עטוג ןשטנעמ עגנוי ןבעג ןָאק ךָאנ רעו ,ןסעמערעדניא
 א ייז ןזַײװאב וצ קיייפ טינ ןיוש ןיילא ןענַײז עכלעוו ,יד טינ ביוא
 ..?ליּפשיײב ןטכעלש

 ...סעניורכיז ןביירש וצ טַײל עטלא עסיוועג טגעוואב עקאט סָאד
 -- סרעדנוזאב ,סעצייא ןבעג יװ ,ךאז עזָאלצונ רעמ ןייק ָאטינ רעבָא

 ןייק טנגעגאב טינ ךיא בָאה ןבעל ץנאג ןַײמ ןיא .סעצייא ענעטעבעגמוא
 ,עצייא רענעטעבעגמוא ןא ראפ קנאד א ןגָאז רימ לָאז סָאװ ,ןשטנעמ
 רע עכלעוו ,ןטייקשיראנ יד ןָא ייברעד םיא זייוו ךיא ןעוו ,טּפיוהרעד
 ,ןָאט ףראד רע סָאװ ,םיא ןרעל ןוא ,סעניורסעכ ענייז ףא ,ןעגנאגאב זיא
 םיא גנערב ,טלדנאהעג לאפ אזא ןיא טלָאװ ךיא יוזאיו ,םיא לייצרעד
 .קיטקארּפ-סנבעל רעסיורג רענעגייא ןַימ ןופ ןליּפשייב

 ןיילא ,ענעגייא רעבָא ,לופטרעוו ןוא ךעלצונ זיא קיטקארּפ-סנבעל
 זיא סניוזא סָאװ םערָאװ .עדמערפ טינ ,קיטקארּפ-סנבעל עטרעבָארעד
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןרעלעפ ןוא ןסעָאט םוכס א זיא סָאד ?קיטקארּפ-סנבעל
 ראפ ,ןעגנאגאב ןענַײז רימ עכלעוו ,ןטַײקשיראנ ,ןבעל ןיא טכאמעג
 -ערָאװ עכלעוו ןוא טלָאצאב רעַײט ןבעל ןיא רעטעּפש ןבָאה רימ עכלעוו
 ,טרעקראפ ,רעדָא .ןרעזאכרעביא טינ יז רעמ לָאמנייק ןלָאז רימ זא ,ןענ
 ,טכאמעג ןבָאה רימ סָאװ ,טירש עגולק ןעניַיז סָאד --- קיטקארּפ-סנּבעל

 .ערעזדנוא ןופ גנונעקרענא ןוא ביול ןפורעגסיורא ןבָאה סָאװ ,ןטאט עטוג

 ןָאט וצ רעטַײװ רעגאב םעד זדנוא ןיא רעבירעד ןקעוו ןוא ,רעלטייצטימ

 רעד ראפ ןוא טסבלעז זדנוא ראפ ךעלצונ ןַײז לָאז סָאװ ,סניוזא סעּפע

 -- טפאשנסיוו יד ןעוו ,רעבירעד .ןבעל רימ רעכלעוו ןיא ,טפאשלעזעג

 "רעד טַײװ יוזא טלָאװ -- ןיצידעמ ,עימיכָאיב ,קיזיפָאיב ,עיגָאלָאיב

 יז ןלָאז ייברעד ןוא ןכאמ גנוי קירוצ טַײל עטלא ןענָאק לָאז יז ,טכיירג

 ענערָאװעג גנוי יד ןטלָאװ .,גנוראפרעד-סנבעל עצנאג רעייז ןטיהראפ
 ןוא ןרעלעפ עטלא ערעייז טרעזאכעגרעביא טינ ןפיוא-םושעב ןשטנעמ
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 -שיראנ עַײנ ןעגנאגאב ןוא ןסעָאט עַײנ טכאמעג ןטלָאװ ייז --- ןסעָאט
 רעד ןופ ץייר ןוא ןייכ 'רעצנאג רעד רעשפע טגיל עקאט םעד ןיא ...ןטַײק
 א ייברעד ןכאמ וצ טסריקיזיר וד ןעוו עליפא ,וט ןוא גאוו -- טנגוי
 ףא טינ ייטש ,סיורָאפ ייג רָאנ ,םיא טכיראפ --- רעלעפ א טכאמעג .רעלעפ
 ,קיטקארּפ-סנבעל ענעגייא רעבָארעד ,טרָא ןייא

 טנגוי רעד ןיא ןעעז עכלעוו ,עקינעי יד וצ טינ ךיא רעהעג לאלכיב

 זיא טנגוי עקיטציא יד זא ,ןיפעג ךיא ,טרעקראפ .סעניורסעכ זיולב
 -רעטנוא ןוא רעקיטומ ,רעטסיירד ,רעקיטעט ,רעשיגרענע ,רעטלקיווטנא
 -יטציא רעד ראפ .טנגוי רעזדנוא ןיא ןעוועג ןענַײז רימ יװ ,רעשירעמענ
 -םוא עכעלטרַאװטנאראפ ,עסיורג טלעטשעג רעדייסעק ןרעוװ טנגוי רעק
 -געטש זיא טגנוי יד .םזאיזוטנע ןוא ערע טימ סיוא ייז טליפ יז ןוא ,ןבאג
 ,ןעייר עטשרע יד ןיא זיא טנגוי יד .טרָא ןטשרע ןפא םוטעמוא ןוא קיד
 טיוב טנגוי יד ,דנאלמייה עשיטסילאיצַאס סָאד ןצישאב וצ טמוק סע ןעוו
 -נאטסָארטקעלע ןוא סעבמאד ,ןדָאװאז ןוא ןקירבאפ ,רעפרעד ןוא טעטש
 דרעיײנ ןראטקעה רעטנזיוט רעטרעדנוה ןביוהעגפוא טָאה טנגוי יד .סעיצ
 ןעיײסַאש טיוב טנגוי יד ,לָאטש ןָאט ןענָאילימ דנאל םעד ןבעגעג ןוא
 -ראפ ,סעירָאבדימ טרעסאוואב ,ןלאנאק עקיליימטרעדנוה ךרוד טגייל ןוא
 ,דרע רעקידנעילב ןיא יז טלדנאוו

 ןטסקע ןופ סערדנוט יד ןיא ,ןאטסכאזאק ןופ סעּפעטס-דרעַײנ יד ףא
 ,םוטעמוא --- ריביט ןוא לארוא ןופ ןדָאװאז ןוא ןקירבאפ יד ןיא ,ןפָאצ
 ,ןטסאיזוטנע ,רעיודסיוא ,טנעה-רעטעברא עטנוזעג ךיז ןרעדָאפ סע ּווװ
 .ערעזדנוא טנגוי יד ריא טניפעג

 רעד ןיא ןטװאנַאמסָאק עטשרע יד ,ווָאטיט ןאמרעג ןוא ןיראגאג "רוי
 -עג ןופ לָאבמיס א יװ ,סעריוד ןיא ןבעל ןלעװ ןעמענ סעמעוו ,טלעוו
 -ללצטנַייה רעשיטעווָאס רעד וצ ןרעהעג -- ,טומנדלעה ןוא טַייקטגאוו
 | ,טנגוי רעקיט

 ,זיולב טסירדראפ ךימ .טינ סענייט ןייק טנגוי רעד וצ בָאה ךיא ,ןיינ
 ,ריא ןופ רענייא טינ ןיב ךיא סָאװ

 ענייז ןופ םיכָארד יד ןיא טינ ךעלנייוועג טייג רָאד רעַײנ א ,סעמע
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 ןטַײצ עקידרעירפ עלא ןופ טנגוי רעד וצ ליווװ יוזא זיא .רעגנעגרָאפ
 ןייש א ...ןרעטלע יד ןופ ןרוּפש יד ףא טעשטּפָאטעג טינ ךיז טָאה סָאװ
 טירט יד ןיא זיולב ןייג ןלָאז רעדניק ןעוו ,טאהעג טלעוו יד טלָאװ םענָאּפ
 טלעפעג עטכישעג רעד ןיא ןטלָאװ ןאד .סעמאמ ןוא סעטאט ערעייז ןופ
 רעשזיראּפ רעד ןופ ןוא סעיצוילָאװער עשיזיוצנארפ יד ןופ רעטעלב יד
 -טאנעס ןפא סיורא טינ ןטלָאװ עקילעדא עשיסור ןופ רעדניק ;ענומָאק
 -טסנָאק א ןטשרע םעד ַײלָאקינ ןופ ןרעדָאפ גרוברעטעּפ ןיא ץאלפ
 עכַײר ןופ ענעגייא -בַײל ןעװעג ץלא ךָאנ ןטלָאװ םירעיוּפ ;עיצוט
 ןפא ןסעזעג םעַײהדא ךָאנ טלָאװ עיטסאניד-וװָאנאמָאר יד ;םיצירּפ
 טלָאװ טנגוי יד ןעוו .קלָאפ "ןרעטצניפ, םעד רעביא טשרעהעג ןוא ןָארט
 עטסערג יד ןעמוקעגרָאפ טינ טלָאװ ,ןגעוו עַײנ ןייק ןטָארטעגסיױא טינ
 ,עיצוילָאװער-רעבאיטקָא יד -- עטכישעג-טלעוו רעד ןיא שינעעשעג
 ןוא לאטיּפאק ןופ ךָאי םעד ןפרָאװעגּפָארא טינ ךיז ןופ ןטלָאװ רימ
 טימ ןעזעגסיוא טָאה יז יװ ,ןעזעגסיוא טלָאװ טלעוו יד ,םזילאינָאלַאק
 -סיוא טָאה יז יװ יוזא ,קירוצ ןרָאי רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ליפ
 ,סעדייזרעטלע ןוא סעדייז ,סעטאט ערעזדנוא ןופ ןטַײצ יד ןיא ןעזעג
 ענטעדנאט ףא *טרידוטש, ץלא ךָאנ ןטלָאװ םירעכָאב עשידִיי ערעזדנוא
 עקידווענייכ עליווו ערעזדנוא ןוא ,םידמאלעמ-עקעדראד רעדָא סרעדיינש
 ייז ןטיבראפ ןוא ּפעק יד טלָאגעג רָאי ןצכעז וצ ךָאנ ןעמ טלָאװ ךעלדיימ
 עטלא עטוג , יד ןיא יו ןעוועג טלָאװ ץלא ,סעקעּפישט טימ רָאה ענייש יד

 | יי .."ןטַײצ
 -אב ,ןרעדעפ עטרילָאק טימ טנגוי יד ןצוּפאב טינ רעבָא ליוו ךיא

 במעד ןקיטכערּפ א טלָאמ ריא זא .יז ןריקאל ,ןבראפ עלעה טימ ןבראפ
 טעװ םעד ןָא .ןטָאש ןַײז ךיוא ןלָאמ ריא טזומ ,עקנָאל רעקינוז א ףא
 וא ,טינ דָאס ןייק זיא'ס .םוקלופ טינ ,שיטסילאער טינ ןַײז דליב סָאד
 ,"ןטעצאפ, ,*סענָאשזיּפ, ,"סעגאיליטס, ןאראפ ןענַיײז טנגוי רעד ןשיווצ
 זא ,ןעניימ סָאװ ,עכעלטנגוי --- ,ןטרָאד ןסייה ייז יוװ יצ ,"סעקינטיב,
 ָאָאז א טימ רעדמעה ןוא ךיש עטסאציּפש ,לכענק יד זיב ןזיוה עלָאמש
 ןייק זיא זאשזד רעסיוא זא ,עיצאזיליוויצ זיא סָאד --- ןטרָאג ןשיגָאל
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 . "טסעב; ןוא *סקימָאק, ,רוטלוק ייז אב טסייה לָאר-ןוא-קָאר .ָאטינ קיזומ
 גנויצאב רעטכַײל א טימ עכעלטנגוי ןאראפ .רוטארעטיל -- ?סרעלעס
 סָאד --- טרילפ זא ,ןביילג סָאװ ,ךעלדיימ ךָאנ ןענעגעגאב רימ .ןעיורפ וצ
 .ןופ ּפָא טינ ןעייטש סָאװ ,ךעלדיימ ,"סקעס; זיא סָאד --- עביל ,עביל זיא
 םוש ןייק ןיא טינ ,ןעקנירט ןיא טינ ,ןרעכייר ןיא טינ ךעלגנִיי ערעייז
 | .ןעגנולייווראפ ןוא "סנגינעגראפ, ערעדנא

 -רוטלוק א יא ןעיוב ןעמ ןָאק לאירעטאמ ןבלעז םעד ןוא םענייא ןופ
 םעד ןיא טינ ,רעיוב יד ןיא ךיז טדנעװ סע -- עמרוט א יא ,ץאלאּפ
 -  .,לאירעטאמ

 ןוא ךעלגניי *עטריזיליטס/ ווָארסָאד זא ,טקאפ רעטסּוװאב א זיא סע
 -אב טוג ןופ רעדניק ןענַיײז סעקינסאּפעטסוּפ ןוא סרעייגקידייל ,ךעלדיימ
 ןייק ןבָאה, סָאװ ,"רעוט עכעלטרָאװטנאראפ, ,ןטסילאיצעּפס עטלָאצ
 ןגרָאז עכלעוו רָאנ ,גנויצרעד רעד טימ ךיז ןעמענראפ וצ ?טינ טַײצ
 גונעג קידנעטש ןַײז לָאז ךעלרעטכעט ןוא ךעלדניז יד אב זא ,ראפרעד
 -טינ ןוא עטביולרעד -- ןעגנאלראפ עלא ןקידירפאב וצ ףא טלעג-ןשאט
 רעביא ןרעטיצ סעמאמ "עקידנביל סייה ,ענעבעגעגרעביא, ,עטביולרעד
 ,לָאז רעטָאפ רעד ,ןטיה ,ןזירּפאק ערעיײז עלא ךָאנ ןביג ,רעדניק יד
 ןעמוקאב טָאה רעטכָאט יד רעדָא ןוז רעד זא ,ןסיוורעד טינ ךיז ,עלילָאכ
 טינ ןעיצרעד סעטאט ןוא סעמאמ עכלעזא .לאב ןטכעלש א לוש ןיא
 ןיק ,ימ רעכעלשטנעמ וצ ,טעברא וצ עביל ןייק רעדניק ערעייז ןיא
 ,ןטַײל וצ ןוא ךיז וצ טקעּפסער

 טכעלש ייז טכאמ עמ .ןזָאלעצ ןוא טכעלש ןריובעג טינ ןרעוו רעדניק
 ,טנגוי רעד ףא דלוש עצנאג יד ןפראוו טינ רימָאל ָאט .ןזָאלעצ ןוא

 -רעטעמש ןייק טינ זיא שטנעמ א זא ,ןעקנעדעג רימ ןפראד ךָאנ ןוא
 ןגרָאמירּפ-רעמוז ןקינוז א ןיא ןרָאבעג טרעוו סָאװ ,גנילרעטעמש א .גניל
 ,נָאט ןקיבלעז םענופ גנאגרעטנוא-ןוז ראפ ָאש רָאּפ א טבראטש ןוא
 זא ,קיביײא זיא גָאט רעד זא ,ןביולג םעד טימ טלעוו רעד ןופ קעווא טייג
 -מוא טנגעגאב ,גנאל גונעג טבעל רעבָא שטנעמ א ,ןוז יד טניײש קיביײא
 סרענוד ,סעראמכ ערעטצניפ ןוא סמערוטש ןבעל ןַײז ןיא ךעלדיימראפ
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 .טכענ ערעטצניפ ןוא געט עקיטכיל ,ןטניוו עזייב ןוא ןעיינש ,ןצילב ןוא
 -רעד רעד ןיא ןשימניירא ךיז ןבעל סָאד טעװ רעטעּפש רעדָא רעירפ
 -ןגינעגראפ ןייא ןופ ןבעווש ןרעהפוא טעװ רע .ןכעלטנגוי םענופ גנויצ
 סָאד ,לכייס םוצ ןעמוק ,ךיז טדער סע יװ ,טעװ רע ,ןטייווצ םוצ למילב
 רעד ןופ גנאג ןכעלריטאנ ןפא ןזָאלראפ ךיז ףראד עמ זא ,טינ טסייה
 זיא סָאד -- ןבעל םענופ טפארק-גנויצרעד רעד ןיא ןביילג רעֿבָא ,טַיצ
 | ,וויוכ רעזדנוא

 ןשיווצ ,ןָאק טנגוי ענעגייא ןַיימ זא ,ןגָאז ךיא ףראד סעמע םעשעל
 ,טגגוי רעקיטַײצטנַײה רעד ראפ רעטסומ סלא ןעניד טינ ,טדערעג זדנוא
 א יװ ןעניד ןפראד סָאװ ,סעניורכיז ןייק ןביירש טינ רעבירעד לעװ ךיא
 ,סיורָאפ געוו םענעגייא ריא ןטערטסיוא טנגוי יד לָאז .רעזייווגעוו ןימ
 -דנעצ ןביז א טָאה סָאװ ,"רעטלע רעטמוקלופראפ, ןופ שטנעמ א יו רָאנ
 ךיז ןבירעג; ,ךיז טדער סע יװ ,רָאי קיצכא ןוא עכעלטע ענַײז ןופ קיל
 :טניירפ עגנוי ענַײמ ןגָאז רימ ךיז טליוװ --- ,"ןשטנעמ ןשיווצ

 ,רעסעב לָאמש רעטעמיטנאס 18 ןזיוה ןלעפעג ךייא ןופ ןצעמע ביוא
 טייהרעטנוזעג ןגָארט רע לָאז ,טיירב יד רעטעמיטנאס 28 ןזיוה רעדייא
 -ָאמטלא; ,רימ .ןטָאװארק עטנוב ןוא רעדמעה עטרילָאק ,ןזיוה עלָאמש
 ןגעק זיולב ןענַײז רימ .עדָאמ רעד ןגעק טינ ןענייז ,טייל עטלא *עשידו
 רעזדנוא ןעלקיווטנא ראפ ןענַײז רימ .סעדָאמ עדמערפ ןכאמכָאנ דנילב
 ענעגייא רעזדנוא ןבָאה רימ יו טקנוּפ .קאמשעג ןשיטעטסע םענעגייא
 ענעגייא רעזדנוא ןבָאה ךיוא רימ ןליוו ,קיטע ןוא לארָאמ עשיטעווָאס
 | ,סעדָאמ ןופ לאווסיוא םענעגייא רעזדנוא ,קיטעטסע עשיטעווָאס

 "נָאמ וויא יװ ןגרָאמ ,ּפיליפ רארעשז יוװ טנַיײה רָאה יד ןעמעקראפ

 רעדָא ,ןרעבילק ןאוו יוװ ,רָאה עטרעביושעצ ןגָארט --- ןגרָאמרעביא ,ןאט

 .עסיײטעכעמ -- עכעלטנגוי רעניבוק יד יװ ,ךעלדרעב ךיז ןזָאלראפ

 ףא ךעלנע ןַײז ךעלרעניא רָאנ ,ךעלרעסיוא טינ זיא רעבָא רעקיטכיוו

 - - .ןרעטסומ עטבילאב ענעבילקעגסיוא ערעייא
 רעמ לָאמניק ןיוש ןבעל ןיא רעטעּפש ריא טעװ טנגוי רעַײא

 ,ןאד רָאנ ןַײא ךיז ןביג סָאװ ,ןכאז ןאראפ :ןרעזאכרעביא ןענָאק טינ
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 "עּפש ריא טעװ טנגוי רעייא ןופ םיסַײמ עכעלצונ יד .גנוי זיא עמ ןעוו

 עטשרע רעַײא יװ ,ץלָאטש ןוא דיירפ טימ ןענָאמרעד קידנעטש רעט
 | .עביל |

 רעשינאטיט רעד ןיא ,דנאל רעזדנוא ןופ גנויוב רעזעידנארג רעד ןיא
 םעד ןיא ךיוא ןוא טפאשנסיוו רעד ןיא ,דרעיײנ ןבייהפוא ןופ טעברא
 עלא ןופ טננוי יד ךיז טקילייטאב סָאמסָאק םעד ןשרעהאב ראפ ףמאק
 ,זיא שטנּוװ ןַײמ ,טנגוי עשידִיי יד ךיוא רעטנורעד ,רעקלעמ עשיטעווָאס
 ןטעברא עשירָאטסיה עקיזָאד יד ןיא טנגוי רעזדנוא ןופ לייטנָא רעד זא
 -ָאס רָאד רערעטלע רעד ,.טציא זיב ןעוועג זיא רע יוװ ,רעסערג ןַײז לָאז
 גנוטלאטשעגרעביא עשיטסילאיצָאס יד ןביוהעגנָא טָאה ןשטנעמ עשיטעוו
 ,ןקידנעראפ טעברא יד טָא טפראד ריא ,דנאל רעזדנוא ןופ

 רעכעלרע ןופ גנוקידירפאב יד יװ ,גנוקידירפאב ערעסערג ןייק ָאטינ
 ליֿפעג סָאד יװ ,ליפעג רעטיב רעמ ןייק ָאטינ ןוא ,ימ רעכעלצונ ןוא
 ריא זא ,ןַײזטסווװואב סָאד יװ ,טנגוי רעטעוועלכאטראפ טסיזמוא ןא ןופ
 | ,ןבעל ןיא ךיז ךָאנ ןרוּפש ןייק רעביא טינ טזָאל

 -ייצירפ ןופ ךיז טיה :טנגוי רעזדנוא ןגָאז רימ ךיז טליוו סולש םוצ
 -- ,ףירגאב רעכעלגנידאב א ,רעוויטאלער א זיא רעטלע .ןרעוװו טלא קיט
 טבעל סָאװ ,רעד .םינייקז עגנוי ןוא עכעלטנגוי עטלא ןאראפ ןענַײז סע
 טפאש סָאװ ,רעד ,קלָאפ ןַיז ןופ ,דנאל ןַײז ןופ ןסערעטניא יד טימ

 א ,טיונ א ןיא רעוואכ ןַײז ןפלעה וצ ץראה א טָאה סָאװ ,רעד ,טיוב ןוא
 -- ,ןדיירפ עדמערפ ראפ לכיימש ןטוג א ןוא ןדייל עדמערפ ראפ רערט
 ,טלא טינ לָאמנייק זיא רעד

 עגנוי ערעַײט ענַײמ ,געט ערעַײא ןופ ףָאס ןזיב גנוי עשז טבַײלב = |
 | ,טניירפ



 / שטנעמ א טבעל גנאל יו

 עג ןפא ןעמוקעג רימ זיא עגארפ עקיזָאד י
 ץאז א טנעיילעגרעביא בָאה ךיא ןעוו ,קנאד
 -ור ןסיורג םעד ןופ טעברא ןא רענייא ןיא

 ןיא ץאז רעד .וָאקינשטעמ ןטנרעלעג ןשיס |
 טָאה ןוא רָאלק ןצנאגניא טינ רימ ראפ ןעוועג |

 ,ןטכארטראפ וצ ךיז ןעגנוווצעג ךימ
 -סנבעל ןַײז טָאה --- ,ווָאקינשטעמ טבַיירש -- ,שטנעמ רעדעי 2

 ןַײז טקידנעראפ רע ןעוו .ןרעצריק א רעוו ןוא ןרעגנעל א רעוו -- לקיצ
 רע ןוא טקידירפאב קידנעטשלופ שטנעמ רעד ךיז טליפ ,לקיצ-סנבעל
 | ,"טיוט ןַײז ףא קַיור טראוו

 גנוגָאזסיױרא ןא ןרָאקיז ןַײמ ןיא טקעוװעגפוא טָאה קנאדעג רעד טָא
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 -ףָאסָאליפ ,רעלטפאשנסיוו ןשילגנע םענופ -- ןטנרעלעג ןטייווצ א ןוֿפ

 רָאי 251 טימ ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,סבָאג סאמָאט טסילאירעטאמ
 "אב קירוצ רָאי טרעדנוה ייווצ רעכעה טימ טָאה ןוא ןווָאקינשטעמ ראפ

 ,"טגַײל --- ,טינ םיא טקערש טיוט רעד זא ,טגָאז סָאװ ,רעד, זא ,טּפױה

 ןבָאה עטנרעלעג עסיורג ייווצ ןופ ןעגנוטּפיוהאב עקיכערּפשרעדיװ יד

 טימ ,ןגארפ ןוא סעקייפס ,סעווָאשכאמ יו א ןפורעגסיורא רימ אב

 .רענעייל ןטימ ןלייט ךיז טליוו רימ עכלעוו
 ןרעטנוא ווָאקינשטעמ טָאה ,ןענאטשראפ קיטכיר בָאה ךיא ביוא

 סנשטנעמ םעד ןופ ןדָאירעּפ ענעדיישראפ יד טינ טניימעג ?לקיצ-סנבעל,

 עטבעלעגּפָא לָאצ יד טינ ךיוא ,רעטלע ןוא טַײקפַײר ,טנגוי -- ןבעל

 -עגנָא ךיז טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,ןבעל ןופ *םארגָארּפ, יד רָאנ ,ןרָאי
 טָאה שטנעמ רעד ןעוו ,טליפעגסיוא זיא *םארגָארּפ, יד ןעוו .טנכייצ
 "אב םוקלופ ךיז רע טליפ ,טלָאװעג טָאה רע יװ ,יוזא טבעלעגסיוא ךיז
 ,.טיוט ןַײז ףא קִיור טראוו ןוא טקידירפ

 "מיראב-טלעוו א ,רעטנרעלעג רעסיורג א ןעוועג זיא ווָאקינשטעמ ,ונ
 "נסיװ טַײצ ןַײז ןיא רעַײנ רעד ןופ רעגיילטנורג רעד ,גָאלָאיב רעט
 "לעוו ,סעביס יד טשרָאפ סָאװ ,טפאשנסיוו יד ,עיגָאלָאטנָארעג -- טפאש
 יד ןוא ,רעּפרעק ןכעלשטנעמ םענופ גנורעטלעראפ רעד וצ ןריפ עכ
 טינ ,רעטנרעלעג ןייק טינ ןיב ךיא .ןבעל ןַײז ןרעגנעלראפ וצ ןעלטימ
 יּפָא טינ ךיז ךיא בַײלק רעבירעד ,ףָאסָאליפ רעּפאנק א ,גָאלָאיב ןייק
 -שטעמ יו ,טפאשנטסיוו רעד ןופ ייפירָאק אזא ןופ גנוטּפיוהאב יד ןגערפוצ
 רעד ןעוועג זיא טכערעג זא ,ןענעקסאּפ טינ ךיז ביילק ךיא יוװ ,ווָאקינ
 יד ןעוו ,טַײצ א ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,סכָאג ףָאסָאליפ רעשילגנע
 טָאה ןוא ךעלעדניוו עריא ןיא ןעוועג ךָאנ זיא טפאשנסיוו עשיגָאלַאיב
 זיולב ליוו ךיא .טסּוװעג טָאה ווָאקינשטעמ סָאװ ,סָאד ןסיוו טנָאקעג טינ
 רעשירעפעש א טארפיב ,שטנעמ ןייא ןייק זא ,ךיז טכוד רימ זא ,ןקרעמאב
 ,ףָאס ןזיב םארגָארּפ ןַײז טליפעגסיוא טינ לָאמנייק ךָאנ טָאה ,שטנעמ
 -ראפ טצעל ןַײז ןיא טקנוּפ ןטצעל םעד טלעטשעג טינ ךָאנ לָאמניײק
 -רעד טינ ,ןָאטרעד טינ סעּפע טבַילב שטנעמ ןדעי אב .טעברא רעטכארט
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 טָאה ,רענעייל ערעַײט :ןגערפ ךיז טליוו רימ :ךָאנ ןוא ...ףָאס ןזיב טריֿפ
 ,ןָאט וצ סָאװ ןבָאה טינ רעמ לָאז סָאװ ,ןשטנעמ א ןעזעג לָאמא ןיוש ריא
 ,טינ -- ךיא ?טיױט ןַײז ףא קַיור ןטראוו ןוא ןציז זיולב יו

 עשיזיפ עכעלגערטרעדמוא ,עקידנרעיודגנאל ןופ ןטנעמָאמ ןיא עליפא
 ןצראה ןיא ףיט רע טניימ ,טיוט םעד ךיז ףא טעב שטנעמ א ןעוו ,ןדייל
 -רעד א שטָאכ ,גנוזיילרעד א רָאנ ,טיוט ךרוד ןבעל ןופ גנוזיילרעד א טינ
 רע זיא םִירוסעי ערענעלק לסיב א טימ ,ןדייל ענַײז ןופ ,גנורעטכַײל
 ...רעטַײװ ןבעל וצ טיירג ןיוש

 -רעד טרָא טייווצ א ןיא .ןיילא ווָאקינשטעמ טקיטעטשאב סָאד ,וועגא
 לייוו ,טיוט םעד ןפורעג רעדייסעק טָאה סָאװ ,יורפ א ןגעוו רע טלייצ
 טָאה יז סָאװ ,םירוסעי יד ןגָארטרעביא טנָאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה יז
 טָאה ,ןרעוװ טלייהעג ןָאק יז זא ,טגָאזעג ריא טָאה עמ ןעוו רָאנ ,ןטילעג
 א ןעוועג טיירג ןיוש זיא יז .ןעוועטאר יז לָאז עֶמ ,םימכאר ןטעבעג יז
 ...ןבעל יבא ,ןדַײל לסיב

 -עהעג ןטסכעלרעדיוש םעד ןיא עליפא יװ ,ןעזעג ךָאד ןבָאה רימ
 -עגסיוא ןענַײז ןשטנעמ ּוװ ,ןרעגאל-טיוט עשירעלטיה יד ןיא -- םענ
 טינ ייז ןבָאה ,ןדייל עקיטסַײג ןוא עשיזיפ עטסכעלקערש יד ןענאטש
 יד טימ ןבָאה ייז --- טיוט ןיא ןַײּפ רעייז ןופ גנוזיילרעד ןייק טכוזעג
 ,ךיז טכוד ,זיא "ןבעל, רעייז שטָאכ ,ןבעל ןראפ טפמעקעג סעכיוק עטצעל
 ףא טרעיולעג טירט ןוא טירש ףא טָאה סָאװ ,טיוט רעד יוװ ,רעגרע ןעוועג
 ףבעל ןופ טקניטסניא רעד ןשטנעמ םאב זיא קראטש יוזא .,ייז

 רעייז ףא ןגָאלקאב ךיז ןלָאז ןשטנעמ זא ,טינ לָאמנייק ןרעה רימ
 ,ךא, :ןרעיודאב ןשטנעמ יװ ,טפָא ץנאג רימ ןרעה ראפרעד ,ןבעל גנאל
 "!ןבעל סנשטנעמ םעד זיא סע ץרוק יו

 -ַאּפא ,זיא ןבעל סנשטנעמ ןופ טַײקצרוק רעד ףא ץכערק רעד טָא
  םעד טָא ,םיא טניפעג ריא .עפוג טַיײהשטנעמ יד יװ ,טלא יוזא ,םענ
 רָאלקלָאפ םעניא ,סעדנעגעל יד ןיא ,סעסַײמסקלָאפ יד ןיא ,"ץכערק;
 ,סעליפט יד ןיא ךיוא ּפָא ךיז רע טלגיּפש ןדִיי אב .רעקלעפ עלא ןופ
 ןופ רעבאכעמ רעד ןעוועג ,טביילג עמ יװ ,זיא סָאװ ,ץניימ ןופ ןיונמא
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 770 ערעסָאװ טימ טָאה ,(ףעקיוט ענאסענוא) "ףקות הנתנוע עליפט רעד
 יו, זיא ןבעל סנשטנעמ םעד סָאװ ,םעד ףא טצכערקעג ןיוש קירוצ רָאי
 א יװ ,טדניושראפ סָאװ ,ןקלָאװ א יװ ,ייבראפ טייג סָאװ ,ןטָאש א
 -- ,"ךרוד טבעווש סָאװ ,םעלָאכ א יװ ןָאטעג זָאלב א טָאה סָאװ ,טניוו
 ,..טלעוו רעד ףא ןעוואה וצ ןעניול ךיז לָאז סע ,ץרוק וצ ,טרָאװ ןייא טימ

 ןבעל גנאל טסייה סָאװ :עגארפ יד ןיילא ךיז ןופ ףוא טמוק ָאד ןוא
 ןבראטש סָאװ ,ןשטנעמ ןאראפ ךָאד ןענַײז סע ?ןבעל ץרוק טסייה סָאװ ןוא
 ןוא ,רעטלע רעפיט רעד ןיא ןבראטש סָאװ רעדָא ,גנאל ןבעל ןוא גנוי
 סָאד .ליפשרעטרעוו ןייק טינ ,סקַאדאראּפ ןייק טינ זיא סָאד .גנוי ךָאד
 ,טַײקכעלקריװ יד ,טקאפ א זיא

 -ירג ,27 וצ --- ָאטנַאמרעל ,רָאי 27 וצ ןעמוקעגמוא זיא ןיקשוּפ
 -טארקָאמעד רעסיורג רעד ,ןבעל ןַײז ןופ רָאי ןט-24 ןפא --- וװָאדעיאב
 רעד ,רָאי 37 ןופ רעטלע ןיא ןברָאטשעג זיא יקסנילעב רענָאיצוילַאװער
 -אסיּפ ,רָאי 25 וצ --- וװָאבוילַארבָאד רעקנעד ןוא רעקיטירק רעסיורג
 ילָעש רעטכיד רעשילגנע רעטמיראב-טלעוו רעד ;רָאי 28 וצ -- ווער
 רעסיורג רעד .26 וצ -- ןָארַײב ,רָאי 30 וצ טלעוו רעד ןופ קעווא זיא
 ןברָאטשעג זיא סנרעב טרעבָאר רענָאיצילָאװער-טעַאּפ רעשידנעלטָאש
 יז ֹוצ עכעלנע ןוא עכלעזא ןגעוו ןעמ ןָאק .רָאי 27 ןופ רעטלע ןיאי
 ערעייז ןיא ןבעל ייז ןעוו ,ץרוק ןעוועג זיא ןבעל רעייז זא ,ןגָאז ןשטנעמ
 סעריוד עקיטפניק ליפ ןיא ןבעל ךָאנ ןלעוו ןוא גָאט ןקיטנַײה ןזיב קרעוו
 ,ןשטנעמ ןופ ןעמענ ךאס א ןופ עכעלטע ןענַײז טָא ןוא ?סעריוד ןוא
 רעד ןופ קעווא ןענַײז ןוא רעטלע רעפיט רעד זיב טבעלרעד ןבָאה סָאװ
 ,רעמייב ענירג קיבײא ןאראפ ןענַיײז סע יװ ,טקנוּפ לַײװ !גנוי טלעוו
 ,ובצל טינ ןלָאז ייז גנאל יוװ ,ןשטנעמ עגנוי קיבײא ןאראפ ןענַײז יוזא
 ,טסַײג ןיא גנוי --- ,גנוי ץלא ייז ןבַיילב

 ןטכא ןפא טָאה יָאטסלָאט וועל רעביירש רעשיסור רעסיורג רעד
 יו ,קרעוו עקיבײא עכלעזא טכעלטנפעראפ ןבעל ןַײז ןופ קילדנעצ
 "סצמ רעקידעבעל רעד, עמארד עשיסאלק יד יװ ,"םיסיימאה-סאיכט;
 -מיראב-טלעוו רעד ,"טארומ ישזדאכ, גנולייצרעד עכעלרעדנווװ יד ןוא
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 -נסיוו עלאינעג ענייז טָאה ווָאלװאּפ ןאוויא רעטנרעלעג רעשיסור רעט
 "ןוורענ רעלארטנעצ רעד ןופ טַײקיטעט רעד ןגעוו ןטעברא עכעלטפאש |

 -ּפָאק ןופ ןכעליײק-בלאה עסיורג יד ןגעוו סעיצקעל ענייז ןוא םעטסיס
 ,ןבעל ןַײז ןופ רָאי ןט-78 ןוא ןט-74 םעד ןשיװצ טקידנעראפ ךראמ
 ןטרעו עכעלטפאשנסיוו עסיורג ןפאשעג טָאה ןוא קיטעט ןעוועג זיא רע
 רעקילעפוצ א ןופ ,רָאי 87 ןופ רעטלע ןיא רע זיא ןברָאטשעג .טיוט ןזיב
 | ,גנודניצנָא-ןעגנול רעזָאּפורק א ןופ -- טַײקנארק

 רעכעלברעטשמוא ןַײז ןופ לייט ןטייוצ םעד ןבירשעג טָאה עטעג
 רעסיורג רעד .רָאי 80 ןופ רעטלע ןיא "טסואפ, עמעָאּפ רעשיטאמארד
 עירָאעט רעד ןופ רעפעש רעד ,ןיווראד זלראשט רעטנרעלעג רעשילגנע
 רָאי 73 טבעלעג טָאה ,טלעוו רעשינאגרָא רעד ןופ גנולקיווטנא רעד ןגעוו
 עכעלטפאשנסיוו עַײנ ץלא ןפאשעג ןבעל ןַײז ןופ געט עטצעל יד זיב ןוא
 ןוא גרוטאמארד ,רעבַײרש רעדנצנעלג רעד .טרעוו ןסיורג ןופ קרעוו
 ,רָאי 94 זיב ןפאשעג ןוא טבעלעג טָאה וָאש דראנרעב טסיצילבוּפ

 טָאה ןאיציט רעלָאמ רעד ,סנאסענער ןופ רעטסַײמ רעכעלרעדנּוװ רעד
 ןיא טכיירגרעד רע טָאה טסנוק ןַײז ןופ ךייה עטסערג יד .רָאי 99 טבעלעג
 רעכעלברעטשמוא רעד ןכַײלגסָאד .ןבעל ןופ רָאי קיצנאווצ עטצעל יד
 ןופ רָאי ןט-90 ןוא ןט-80 םעד ןשיװצ טָאה ָאלעשזדנאלעקימ רעלטסניק
 ,"ןסוטסירק רעביא ןייוועג סָאד, דליב זעידנאוג ןַײז ןפאשעג ןבעל ןַײז
 ,טַײקשיגארט ןַײז טימ ףוא םעייהדא ךָאנ טלסיירט סָאװ

 ןשטנעמ עכלעזא ןוא -- ןשטנעמ עכלעזא ןגעוו ןגָאז ןעמ ןָאק יצ
 -םושעב ?טלא ןברָאטשעג ןענַײז ייז זא --- ,סעריוד עלא ןיא ןאראפ ןענַיז
 עסיורג טארפיב ,ןטרעו טפאש שטנעמ א ןאמזלָאק ליײװ !טינ ןפיוא
 -לעוו ןיא ןוא .גנוי רע זיא --- עקיטסַײג רעדָא עלעירעטאמ -- ןטרעוו
 טלעוו רעד ןופ קעווא ץלא רע טייג ,ןבראטש טינ לָאז רע רעטלע רעכ
 ,גגוי --- טַײצ רעד ראפ

 ןבָאה סָאװ ,יד עליפא .גנאל ןבעל ,עכָאּפע רעזדנוא ןופ ןשטנעמ ,רימ
 ליפיוזא טימ ןסיוטשעגנעמאזוצ ךיז ןבָאה ,רָאי קיצפופ טכיירגרעד םיוק
 םוצ ַײס -- ןעגנורעדנע ,ןשינעעשעג ,ןשינערעקרעביא ,ןעמזילקאטאק
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 גונעג טלָאװ סָאװ ,ןריא ןדָאש םוצ ַײס ,טַײהשטנעמ רעד ןופ ןַײזלױוװ
 ,עטכישעג רעד ןופ רָאי טרעדנוה ףניפ ,טרעדנוה יירד ןליפוצנָא ןעוועג

 זיא סָאװ ,עיצוילַאװער יד ןענעכייצאב שיפארג ןלעו לָאז עמ ןעוו
 ןיא ,קינכעט רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ טרעדנוהרָאי ןבלאה ןטצעל ןראפ
 / טפראדעג עמארגאיד רעד ןופ בייהנָא םעד ןעמ טלָאװ ,טפאשנסיוו רעד
 / "קארט א טימ -- ףָאס םעד ןוא ,ענָארָאב ןוא רעקא ןא טימ ןענעכייצאב
 ףוא ךיז טבייה סָאװ ,ןאלּפָארעא ןא --- טַײז ןייא ןופ .ןַײבמָאק ןֹוא רָאט
 רעקידעריומ רעד טימ טילפ ןוא *רעיומ ןטסכעה םענופ רעכעה, שזא
 א -- טייז רעטייוצ רעד ןופ ,ָאש א טסרעוװ קיצפופ ןופ טייקלענש
 ןוא קיטשירפ ןשיװצ ךרודא טדַײנש סָאװ ,רענַײל רעקיטַײצטנַײה
 ;קרָאי-וינ ןוא עװקסָאמ ןשיוװצ לַײמ טנזיוט סקעז רעכעה יד טיורב-טנווָא
 סע ןכלעוו ןיא ,ברָאק ןקידנעגנעה א טימ ןָאלאבטפול א -- טַײז ןייא ןופ
 עשיטנאגיג א -- טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,רעילפ רעטסיירד א ךיז טגיוו
 ,ךעלַײק-דרע םעד םורא טזיירק סָאװ ,טװאנָאמסָאק א טימ ףיש-סָאמסָאק

 סָאװ ,רעטלאהכוב א --- טַײז ןייא ןופ ;ןטעקאר ,סעקינול ,סעקינטוּפס |
 -ייווצ רעד ןופ ,"סעטָאשטש, ףא טקאנק ןוא שיט ןרעביא ןגיובעג טציז
 ןייא ןיא טכאמ עכלעוו ,ןישאמ-ןכער עשיטענרעביק א -- טַײז רעט
 ןפראד ןטלָאװ רעקיטאמעטאמ רעקילדנעצ סָאװ ,טעברא יד ךרוד ָאש
 ןגנוי א ןופ רעּפרעק רעטיוט רעד -- טַײז ןייא ןופ ;ךָאװ עצנאג א ןָאט
 -עפצראה א ןופ רעדָא זָאילוקרעבוט ןופ ןברָאטשעג זיא סָאװ ,ןשטנעמ
 ןא ךָאנ סעשזיל ףא ןעמסטרָאּפס א -- טַײז רעטייווצ רעד ןופ ,רעל
 ןעמ טלָאװ ןלעמעג עכלעזא .ןעגנול רעדָא ץראה ןַײז ףא עיצארעּפָא
 | .ךָאנ ןוא ךָאנ ןענעכייצנָא טנָאקעג

 ןייא ןיא טבעלעגרעביא ןבָאה ,עכָאּפע רעזדנוא ןופ ןשטנעמ ,רימ = |
 ןבָאה סעריוד עקידרעירפ ןופ ןשטנעמ יד יוװ ,רעמ טרעדנוהרָאי ןבלאה
 רימ זא ,סע טסייה .טרעדנוחרָאי עכעלטע ןופ ךעשעמ ןיא טכאמעגכרוד
 ,גנאל רעייז ,גנאל ןבעל
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 ףָארדנעװ .ז

 ןופ ךיז טזָאלעגקעװא ענעשעק ןיא עטורּפ א ןָא טָאה לרעכָאב קירָאינצכעז א
 -יסור, סלא טמעשעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה סָאװ ,שזדָאל ןייק קצולס טָאטשמײה ןַײז
 ייװצ .גנודליב ןוא טעברא ךָאנ טצכעלעג טָאה לרעכַאב סָאד ,"רעטסעשטנאמ רעש
 :טרָא ןייא ףא גנאל ךיז ןטלאהוצנַײא טרעטשעג רעבָא םיא ןבָאה סעדימ עטכעלש
 סע ןבָאה םיטאבעלאב עגַײז .ןגעקטנא ןדיײר ןוא ןסאפש וצ טאהעג ביל טָאה רע
 סעדימ יד ןדלוד טלָאװעג טינ ךיוא רעבָא טָאה לרעכַאב סָאד .ןדלוד טלַאװעג טינ
 ,רַאי 1900 ןיא ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ םענופ לעװש ןפא ןוא ,םיטאבעלאב יד ןופ
 ןטנאקירבאפ, --- שזדָאל ןופ ץנעדנַאּפסערָאק עטשרע ןַײז טכעלטנפעראפ רע טָאה
 ןטסעמ וצ טַײהַײרּפ יד טרעבַארעד רע טָאה ןפיוא אזא ףא ,י"ךעלטראק-טיזיװ ףא
 ,רארָאנָאה ןַײז ןעוועג זיא סָאד ,ןראוטָארט עשיטַאטש יד געט עצנאג

 ךָאנ ןופ רענעבירטעגסיורא ןא .ןרָאװעג טינ ךָאנ ?רעכַאב סָאד זיא רעבַײרש ןייק
 -עג רעדיװ זיא גנאלראפ ןַײז ,עװקסָאמ ןייק טזָאלעג ךיז רע טָאה ,רעטרע עכעלטע
 טָאה רע :ןטלאהראפ טינ גנאל ךיז רע טָאה ָאד ךיוא רעבָא .גנודליב ןוא טעברא ןעו
 -קעװא ךיז רֶע טָאה ,זָאה ןזָאלטכער א ןופ לָאר רעד טימ ןכאמ םעלָאש טנַאקעג טינ
 טָא :עקירעמא ןייק ךָאנרעד ,דנאלגנע ןייק רעירפ .סענידעמ "עַײרּפ, יד ןיא טזָאלעג
 יװ רֶע טָאה טיורב לקיטש ןַײז .גנודליב ןוא טיורב ןבָאה סיװעג ןיוש רע טעװ ָאד
 -סיס רעבָא ,רעװש וצ ןעוועג טינ םיא זיא טעברא םוש ןייק לַײװ ,טנידראפ יוו-טינ
 .ןעמוקאב וצ ןבעגעגנַײא טינ טַײצ עשפיה א ךָאנ םיא ךיז טָאה גנודליב עשיטאמעט
 -עג יקסווָארדנעװ דיװָאד רעגנוי רעד טָאה ,רעטעּפש ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה וצרעד
 זיא ןוא ,עפוג ןבעל םאב ךיז קידנענרעל ,ןרָאפעגמורא ריש א ןַא ,רעכיב ןעגנולש
 ראצ ןוא דיירפ טימ טַײקטראּפשעגנַײא ןַײז ראפ ןרָאװעג טניולאב רעטעּפש ןרָאי טימ
 -- רעבַײרש א רוטארעטיל רעשידיי רעד ןיא ןעמוקעגוצ זיא'ס ,ןפאש ןופ
 | .ףָארדנעװ .ז

 ספק



 ,ךיז טקורדעג ןוא ןבירשעג ףָארדנעװ טָאה ןשינעלגָאװ עקילַאצליפ ענַײז סייב
 ןפא טַײקטכארבעגפוא יד .ריּפאּפ ןפא ןטעבעג ךיז טָאה עטווהרפעג ןוא ענעעזעג סָאד
 -ירש א ןרעװ וצ יידעק רעבָא .קורדסיוא ריא טכוזעג טָאה טכערמוא ןקידנשרעה
 ,ןוא ,םייה רעטלא רעד ןיא ךיז ןרעקוצמוא קיטיינ ןעוועג זיא ,ןסעמערעדניא רעב
 -אנק ןופ ךעשעמ ןיא ףָארדנעװ .ז טָאה ,דנאלסור ןייק קירוצ ןעמוק ןכַאנ ,ךעלקריוו
 .ןעגנולייצרעד רעכיב סקעז ןבעגעגסיורא ,1916 ןזיב 1911 םענופ ,רָאי ףניפ עּפ

 'נע טינ ןטולכאל ייװצ ראפ ןעמוקאב ףָארדנעװ .ז טָאה גנונעקרענָא עטשרע יד
 -ָאװארּפ, ןעװעג זיא סָאד .ענעבירשעג רעביײרש ענעדיישראפ ןופ יװ ,קרעװ עכעל
 רעייז א ןוא ,רָאמוה טימ לופ ,ןעגנונעכייצראפ-קסעטָארג עירעס א --- ?ָאװטסלעטישז
 "מייהמוא ןטימ טלטיטאב ,לכיימש א ןופ עליפא ןעמיס א ןָא ,גנולייצרעד עקירעיורט
 ,"ךמערפ רעד ןיא, ןעמַאנ ןכעל

 -ָצמ ײלרעלַאק ןגעװ ןעגנולייצרעד ןעמוקעג ןענייז *ַאװטסלעטישזַאװארּפ , ךָאנ
 -פוא ןוא םיסָאכויעמ-םיריוװג ןגעװ ,ןרָאיטקעשזַארּפ עקידלטעטשניילק ןגעװ ,םידָאמוש
 רעד ןיא, גנולייצרעד רעד ךָאנ ;ךעלסעבעלאב עטרימָאלּפיד ןגעװ ,םיריווג ענעמוקעג
 ,דמערפ רעד ןיא ןבעל םעד ןגעװ ןעגנולייצרעד ערעדנא ךיוא ןעמוקעג ןענַײז "דמערפ
 -טינ ןוא עשידִיי עקילַאצליפ יד ןפרָאװראפ טָאה טַײקיזָאלטכער ןוא טיונ יד ןיהּוװ
 ןָאדנָאל ןופ ןּפָאש-ץיװש יד ןיא לריוג ןקירעיורט רעייז ןגעװ ,ןטנארגימיא עשידִיי
 ןטלא םעד ןגעװ גנולייצרעד יד ,ייינאלוב ןוא ךערָאז, ןעמוקעג זיא'ס .קרָאי-וינ ןוא
 עטדימשעגוצ עדייב ,דרעפ ןטעװערָאהעגסױא ןטלא םעד ןוא טאדלָאס ןטנידעגסיוא
 ןעמיורט סנעמעװ ,ןשטנעמ עמערַא ןגעװ ןעגנולייצרעד ליפ ךָאנ ןוא ,דָאר ןייא וצ
 -מוא סעטאלז, ,"ןבעל םוצ טמוק סע ןעװ,) טכעלקריװראפ ןטלעז רעייז ןרעװ סע
 ,.אא ייקילג

 טירטסיורא ןַײז זיא רעשפע ?ןפאש ספָארדנעװ ןיא רעקיא רעד זיא עשז סָאװ
 טינ רעבַײרש רעד טָאה רעשפע ?רעקילעפוצ א סעיניל ייװצ ףא בײהנָא ןיא דלאב
 טָאה רע ,ןפאש ןַײז ןיא שינאגרַא רעייז זיא ףָארדנעװ ,ןיינ ?ןעניפעג ךיז טנָאקעג
 ,עייבטאמ רעד ןופ ןטַײז עדייב ןזַײװ וצ ןפוראב ךיז טליפעג טירט עטשרע יד ןופ

 עטקָאטעג ןייק טינ .ןדימשדלַאגרעבַײרש ןימ םעד וצ טינ טרעהעג ףָארדנעװ
 ןיא טגיל וטפוא רעשירעביירש ןַײז .עזָארּפ ןַײז ןיא ןכוז ןעמ ףראד רענייטשלדייא
 טנאלאט רעד טפעהאב ןפיוא ןכעלקילג א ףא ךיז טָאה ןּפָארדנעװ ןיא .שרעדנא סעפע
 עצנאג ןעניפעג וצ ןיא ןעלקיטרא ענייז ןיא ,טסירטעלעב ןוא טסיצילבוּפ א ןופ
 וצ זיא ןעגנולייצרעד יד ןיא יװ טקנוּפ ,עזָארּפ עשירעלטסניק עשירעטסַײמ רעקיטש
 עטזיולבטנא ,עטקעריד ,ןעגנוכַײװּפָא ןוא ןעגנוטכארטאב עשיטסיצילבוּפ .ןעניפעג

 סט



 טאהעג טָאה *ַָאװטסלעטישזַאװארּפ, .ןטרעדלישעג םיא ןופ םעד ןופ ןעגנוצאשּפָא
 ףא ןרָאװעג טצעזעגרעביא ןענַײז ןעגנולייצרעד יד .סנאנָאזער ןסיורג א רָאג זיב
 -לץטישזָאװארּפ , ןופ ןגוצסיוא טימ ,שטַײד ןוא שילגנע ףא ייז ןופ עקיניא ,שיסור
 ןרָאװעג טרירטסויליא עמוד-עכולעמ רעטייוװצ רעד ןופ ענובירט רעד ןופ זיא ?ָאװטס
 ,דנאלסור ןשיראצ ןיא ןסאמסקלָאפ עשידִיי יד ןופ טַײקיזָאלטכער יד

 ןיא טפױהעגנָא רעבַײרש רעד טָאה סענָאשקא סיורג טימ ,טדנעװעגליצ רעייז
 רעשִיייצילַאּפ רעד עכלעוו ןיא ,סעיצאוטיס יד ,ןעגנוריסאפ-ןעגנולייצרעד רעכיב ענַײז
 -רעּפמולעגמוא ןוא רעדליװ ענייא ןענַײז ,ןשזאנָאסרעּפ ענַײז ןַיײרא טרעדַײלש לוויטש
 טימ ןגרָאזאב ךיז יז זומ ,גנודליב וצ טבערטש לדיימ א ביוא :רעטיײװצ רעד ןופ רעט
 ןַײז טיורב ןבעג ליװ ןאמ א בוא :ןבָאװ ענעסאכ וויטקיפ רעדָא טעליב ןלעג א
 -נוװצעג זיא רע .וװענאג א ךָאנ יװ ,יײצילָאּפ יד םיא ךָאנ ךיז טגָאי ,רעדניק ןוא בַײװ
 שעװ ענייא ןיא טכענ יד ןיא ןעגנירּפשסיורא ,רעמעדיוב ףא ךיז ןטלאהאבוצסיוא ןעג
 ראפעג ןיא קידנלעטש ןוא טאטנדלעה א עליפא טייגאב שטנעמ א בוא ;טסָארּפ ןפא
 טינ ראפרעד רע טרעװ ,ךיז טקנירט סָאװ ,ןדמערפ-דליװ א רע טעװעטאר ,ןבעל סָאד
 ,טַאטש רעד ןיא ןעניוװ וצ םיא טָאבראפ ץעזעג רעד לַײװ ,טּפָארטשאב רָאנ ,טניולאב
 | | ,טאטנדלעה ןַײז ןעגנאגאב זיא רע ּוװ

 ַארּפ ןטימ טפעשעגסיוא טינ טרעװ *ָאװטסלעטישזָאװארּפ, ןופ גנוטיײדאב יד
 -עגפוא רעבַײרש רעד טָאה קרעװ ןַײז ןיא .גנוקירדרעטנוא רעלאנָאיצאנ ןגעק טסעט
 רעטנוא סָאװ ,"װָאנאמָאר ַײלָאקינ קינדאירוא-רעביוא , םעד טנעמונָאמ-דנאש א טלעטש
 "ךרע עשיסור יד ןטָארטעג, סעקינדאירוא ערענעלק רעטנזיוט ןבָאה טפאשרעה ןַײז
 ןשטנעמ עטסעב יד טימ ,קלָאפ ריא טימ ,רעמיטכַײר עריא טימ ,ןסעװכאר עריא טימ
 | /  .קלָאפ ןופ

 -נעװ אב טבעלעגניײא ךיז גנונעכייצ-גנוריסאפ עלאטנָארפ יד טָאה עשז יוזאיװ
 -ַאװארּפ, ןיא ,לױװ רעייז עקפאד ?גנורעדליש-רעגייטש רעשיריל רעד טימ ןפָארד
 ןַײז טימ םענָאּפ-לע-םענָאּפ ןרָאװעג טלעטשעג רעטלװאאב רעד זיא ?ָאװטסלעטישז
 סָאװ ,ןזַײװ וצ ףא טדנעװעגנָא ןעװעג ָאד זיא עיגרענע סרעבַײרש םעד .רעגלָאּפראפ
 עטיירב אזא ןעגנאגעג זיא ןענאדנופ .דנאלסור ןשיראצ ןיא ןפערט רָאנ ןָאק סע
 -לװאאב רעד טרעװ ןעגנולייצרעד רעגייטש יד ןיא .ןעגנוריסאּפ ןופ עיצאיראוו
 -ַאכיסּפ רעלעודיוידניא ןַײז טימ ,ץנעטסיוקע רעכעלגעטגָאט ןַײז ןיא ןזיוואב רעט
 רעד זיא'ט ,*ַאװטסלעטישזָאװארּפ , םעלבָארּפ רעד ןופ גנוצעזרָאפ יד זיא סָאד .עיגָאל
 טרעװ ,ןפאש טפָארדנַעװ ןיא סעיניל עדייב טכארטאב ןיא טמענ עמ ןעװ .עפוג םוכט
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 םעניא זיולְב טינ ָאד טייג'ס -- רעבַײרש םענופ סָאטאפ-טפיוה רעד רעכעלטייד ליפ

 ,ןבעל ףא טכער ןיא טייג'ס ,טכער'ןיוװ

 רעד טימ טַײקמערָא עשידִיי יד טָאה עיצוילָאװער-רעבאיטקַא רעד ךָאנ ןעװ ןוא

 רעבַײרש רעד טָאה ,טעבראדרע וצ ךיז ןָאטעג סיר א טכאמנטעװַאס רעד ןופ ףליה

 ָארּפ רעד .קלָאפ ןַײז ראפ ןבעל ףא טכער ןופ גנוקיטעטשאב יד ןעזעגנַײא םעד ןיא

 "רעטסַײגאב ליפ טעמדיוװעג ףָארדנעװ טָאה ןסאמסקלָאפ עשידִיי יד ןופ גנוריזיוװיטקוד

 | ,ןעגנונעכייצראפ עט

 ןופ לעװש ןפא, ךוב ספָארדנעװ ןענישרעד עװקסָאמ ןיא זיא רָאי 1941 ןיא

 ןעמָארטׂש-שּפיױה עדייב ןסָאגעגפיונוצ שינָאמראה ךיז ןבָאה ךוב םעד ןיא ,1"ןבעל

 סָאװ ,רָאמוה ןלעדייא םעד וצ ןביוהרעד ָאד ךיז טָאה רעביירש רעד .ןפאש ןַײז ןופ

 -טגבעל עטמיטשאב ּפָא טלגיּפש רע רָאנ טינ ,עזיב סָאד סיוא טכאל רע רָאנ טינ

 ,ןקיבײא ,ןכעלשטנעמלא םענופ ןצָארּפש ךיוא ףוא םיא ןיא-ןעייג סע רָאנ ,סעיצאוטיס

 סָאד טגָאז -- ,"עקסאל ביל טָאה דרעפ א ,שטנעמ ןייק טינ ריד זיא דרעפ א,

 יעטיב ןופ טמאטש סָאװ ,טַײקטכאדאב רעד טימ ךוּפָאל עקסאוו לגניי עשיסורסיײװ

 לעװש ןפא; ךוב סָאד ,("דנאל-רעביוצ םוצ געװ ןפא,) גנוראפרעד רעשרעיוּפ רער

 ,ןשטנעמ וצ עקפאד ייעקסאל, טימ ,טַײקדלימ טימ ,טַײקסטוג טימ לופ זיא *ןבעל ןופ

 טנפעעג ָאד טָאה ,עינָאריא עזייב ןעװעג וװָארסָאד זיא רעװעג ןַײז סָאװ ,רעבַײרש רעד

 ךרוד ןריפ סָאװ ,רעטעברא עכעלטנגוי ,ךעלסעגרעטניה יד ןופ רעדניק ,ץראה ןַײז

 ןענַײז --- ןקאילָאּפ ,ןסורסַײװ ,ןדִיי --- ןשטנעמסקלָאפ עטעשַאּפ ,קַיײרטש ןטשרע םעד

 ןטלאטשעג יד ןיא -- רעדניק יד וצ ךעייש סע זיא טּפיוהרעביא ,עביל טימ טכיוהאב

 "דניק ןופ עיועָאּפ יד טרעפרעקראפ זיא ןקילװאּפ ןופ ,ןעקסאוו ןופ ,ןעקמאיז ןופ

 | ,טַײה

 אב ןענַײז טפאהרעטסַײמ .טַײקזיײב ןַײז ײרט ףָארדנעװ טביײלב ןעמעלא םעד אב
 -ענרעטנוא ןופ ַײס ,םיטאבעלאב "עלאכראירטאּפ , ןופ ןטערטרָאּפ ַײס טלָאמעגנָא םיא
 ערעיײז ףא רעשרעהטסבלעז .עיצאמרָאפ רעשיטסילאטיּפאק רעטסַײנ רעד ןופ רעמ
 ,ןרעגאל-עריוכס עסיורג ןופ רעמיטנגייא עצלַאטש ,סעסיפט וצ עכעלנע ,ןקירבאפ
 רעד ,ךיז ןופ ןרעקיטכעמ א טימ שינעגעגאב רעד אב ןיילק ןוא קיטשינ ייז ןרעװ
 ,עדריװ רעלאנָאלצאנ רעייז ןופ ךיז ןגָאזוצּפָא טינ יז טרעטש םזיניװַאש רענעסיבראפ
 ,ןָאילימ ןעצ א "טרעװ, זיא סָאװ ,דנוק א ןגעװ ךיז טלדנאה סע ןעוו

 רעד ןיא ךוב ןקיזָאד םענופ ןעגנולייצרעד יד ןעייג עבאגסיוא רעזדנוא ןיא 1
 ,"געוו בײהנָא, עירעס
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 -יטנעס יד דמערפ םיא זיא ראפרעד עקאט ןוא ,קלָאפ סָאד ביל טָאה ףָארדנעװ
 -ראפ .ןטכיש עמערָא יד ןופ טמאטש סָאװ ,םענייא ןדעי ראפ סעליײּפסיה עלאטנעמ
 -מוא ףא טיובעג זיא סָאװ ,טפאשלעזעג א ןיא זא ,טייטשראפ רעביײרש רעד ,טרעק
 | ;ףיט ץנאג עיצאזילארָאמעד יד טייג ,טכער

 רעװש ךַײלג עלא ןטעברא ןשטנעמ ןוא ןעגנויא ּוװ ,רעלעק ןיא ,ןטנוא עליפא
 ןטלאה וצ שינעפרעדאב יד טבעל ןטרָאד עליפא ,"טכעלש ךַײלג עלא ןבעל ןוא
 ,("לזדניא םענעטנעוװעג ןפא;) ךיז ןופ רעקירעדינ עלעסיב א ןצעמע

 טלאטשעג םעד ןיא טקירדעגסיוא סרעדנוזאב זיא עיגָאלָאכיסּפ עשיטכענק יד טָא
 ,טעברא ןכוז לעװש וצ לעװש ןופ טייג סָאװ ,קורק לשיפ ןזָאלטעברא םעד ןופ
 -קאראכ קורק לשיפ .רעביור ןלעיצנעטַאּפ א סיוא טלאהאב טַײקסיז עקידעָאנכאה ןַײז
 ,ןטנוא ןופ טריברעװ ןרעװ סָאװ ,םזילאטיּפאק ןופ ןערדאק יד ךיז טימ טריזירעט

 ןגנוי םעד רעביא ?כיימש ןקשטיגולק ריא טימ לצנירּפש רענייש רעד ןיא עליפא
 סנטסקינײװ ןעוועג טלא טלָאװ יז , יװ טקנוּפ ,ריא וצ עביל רעטריטלאזקע סרעדניבנייא
 ריא ןיא .רוטאנ עשיאזָארּפ א ןיולב טינ רעבַײרש רעד טעז ,"ןצעביז לָאמ ייוװצ
 ,"טיונ רעקידנעטש ןוא טעברא רעקיטַײצירפ ןופ ןריובעג ,טיײקשיטקארּפ רעקיטַיײצירּפ,
 סָאד רעטעּפש טרעװ טסיזמוא טינ .םזילאטיּפאק ןופ עסאמירג ןימ א ךיוא רע טעז
 רעקיבַײלרעװש, רעד ןיא טלדנאווראפ *ןגיוא-ךןעכטערג עקידלושמוא , יד טימ לדיימ
 ןוא ןייצ ענעדלָאג ליומ לופ א טימ ,רעדיוג ןקיקָאטשַײרד א טימ ,ןָאטסניװ סיסימ
 ןופ ןעכטערג;) "רעגניפ עטעפ ןעצ עריא ןופ טכא ףא ןעגניר ענעטנאילירב טימ
 ,(ףלסעג-םעליוסעב

 ןָאזרעּפ רעטשרע רעד ןיא ןבירשעג זיא "ןבעל ןופ לעװש ןפא, ךוב סָאד םאגאה
 רעבַײרש ןטימ טריסאּפ ,ךעלניישראוו ,ןבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג יד ןגעװ טלייצרעד ןוא
 ןייק ָאטינ ָאד זיאס .קרעװ שיפארגָאיבָאטװא שיפיט ןייק טינ ךָאד סע זיא ,עפוג
 רעד .טַײקיטפאהרָאװ רעשיטקאפ וצ גנובערטש ןייק ,ןלייצרעד םעניא טַיײקידרעדיײסעק
 -נּפעש ,םענעעזעג םעד ןגעוו טלייצרעד ,ןבעל ןַײז ןיא ןעזעג ליפ טָאה סָאװ ,רעביירש
 רעטסטנעָאנ ןַײז ןוֿפ ,טנגוי ןוא טַײהדניק רענעגייא ןיַיז ןופ ףָאטש ןוא סעיכ קיד
 ןוא שטנעמ םעד ףָארדנעװ ןיא ףוא ליפ ךוב סָאד טרעלק ךָאד ןוא ,גנולגנירמורא
 ,ךיז טכוד ,םיא טריפ געוװ-סנבעל ןַײז סָאװ ,ךוב םענופ דלעה רעגנוי רעד .רעביירש
 "אב טינ לָאמניק טרעװ ןוא רעטַײװ טנשקאראפ טנאּפש ,לאפכרוד וצ לאפכרוד ןופ

 רעד ןוא טַײקיצָארט ןַײז ןיא ,טַײקטראּפשעגנַײא רעכעלזייב ןַײז ןיא ,שילארָאמ טגיז

 נָא רענעריובעגנַײא רעד ןיא ,ןיילא ךיז וצ גנויצאב רעשינָאריא סָאװטע קיטַײצנײא

 רעד ןיא רָאנ טינ .רעפעש ןַײז וצ ךעלנע סיװעג רע זיא טַײקידנעטשנָא רעקידסעינּפ
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 ינעורעּפ ןַײז סָאװ ,רעביירש א ןפערט וצ ןטלעז זישס לַײװ ,טציא ךיוא רָאנ ,טנגוי
 אב ןקרעמ וצ זיא סָאד יװ ,טבַײרש רע סָאװ ,םעד וצ ךעלנע יוזא ןַײז לָאז טַײקכעל
 ,ןפָארדנעװ

 טציא זיא ףָארדנעװ זא ,ןַײז עדיומ ןעמ זומ ,ראדנעלאק םעד ןביילג לָאז עמ ביוא
 ,"גנויא רָאג טציא רע זיא ,עפוג רעביײרש םעד ןביילג לָאז עמ ביוא ;רָאי קיצנַײנ טלא
 -לע ןגעק עלוגס א; ןָאטעילעפ רעקיניזפראש ןַײז סעדייא טגָאז סע יװ ,רָאי קיצנַײנ
 טייטשאב ןַײז גנוי ספָארדנעװ ןופ דָאס רעד .ייליבוי ןקירָאי-80 םוצ ןבירשעג ,"רעט
 -גָעװ ,טנוזעג טימ טשטנעבעג רעבַײרש רעד ןיא רוטאנ רעד ןופ סָאװ ,ןירעד טינ
 ןטימ ףיונוצ יז טלאפ קידנעטש טינ טַײװ סָאװ ,טנגוי עקיטסַײג זיא עלוגס ספָארד
 ןַײז לָאז רעטלע רעכעלקילג א ןופ לאעדיא רעד ןעװ .ןשטנעמ םענופ רעטלע ןשיזיפ
 טלָאװ ,"טשינרָאג ןעמ טוט ןָאט ןוא טקנירט עמ ןוא טסע עמ; ּוװ ,ןדיינאג אזא
 ץלוגס ןַײז .טלעװ רעד ףא שטנעמ רעטסכעלקילגמוא רעד ןעװעג ףָארדנעװ ןאד
 ןכעלשטנעמ ןצנאג ןַײז טימ ,םישוכ ענַײז עלא טימ סָאװ ,ןירעד עקאט ךָאד טייטשאב
 ןגעק עלוגס, ןַײז קיטליג זיא עקאט ראפרעד .ןדיינאג ןימ אזא ןגעק רע זיא סוהעמ
 אזא רעטלע רעפיט רעד ןיא ןבַײרשוצנָא קייפ רע ןיא עקאט ראפרעד ,י"רעטלע
 ,"רעציוא רעזדנוא -- טנגוי ,, יװ ,גנונעכייצראפ

 קירָאנצכעז ץנעי טָא קרעװ סּפָארדנעװ ןיא רימ ןענעקרעד גָאט ןקיטנַײה ןזיב
 רעטַײװ רעד ןיא ךיז טזָאלעגקעװא ענעשעק ןיא עטורּפ א ןָא טָאה סָאװ ,לרעכָאכ
 םעד -- רעבירש םעד ןענעקרעד רימ .גנודליב ןוא טעברא ךָאנ קידנצכעל ,טלעו
 עטקירדרעטנוא יד ראפ טרעדָאפעג ךעלדימרעדמוא טָאה סָאװ ,רעכאלּפָא םעד ,סעדנוק
 ,ןבעל ףא טכער ןסאמסקלָאפ

 ןיבור עקװיר



 טלאהניא

 סאג רעזדנוא

 , . . ינאלוב ןוא ךערָאז
 . ןבעל םוצ טמוק סע ןעװ

 , . 6 + +. צמױסעי יד
 . רעטכָאט רעד עלעװירב א

 , ןפיצנירּפ טימ שטנעמ א -
 , . קַײרטש רעטשרע רעד
 . . + סניװעג צסיורג סָאד
 , . . + קילגמוא סעטאלז

 געוו בײהנָא

 , . ראוָאמאט ןסיורג םאב
 . טנוזעג ,ךעבענ ,רעװ ךיא
 . עייװעל רעד וצ ןטוכעמ א
 גנודניוושראפ עלופסינמייהעג יד

 .-. . + + ןָארעג ןוא ראזעצ !

 , . + + סאג עשידימש יד
 ; . . . + רערעל ענַימ
 דנאל-רעביוצ םוצ געװ ןפא
 לזַײרק סָאד ןוא בולק רעד

 לסעג-םעליוסעב ןופ ןעכטערג
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 , לטראק-טיװ א ףא קירבאפ א
 . לודגיא םענעטנעװעג ןפא

 ערעיראק ןַײמ רימ טרעטאּפעצ ץלוש רעה

 ָאװטסלעטישזָאוװארּפ

 . . סָאמ יד טּפאכעגרעביא
 . 6 + + + צדארגאנ א
 רענאטרעטנוא עשיראצייווש
 . . . . +. םײה א ןָא
 . עכמיס רעדמערפ א ףא
 , שינעגעגאב עקיטכאנ א
 . . . + צריד ערעכיז א
 . 8 6 + + . קאל א

+ 

 דרע רעדמערפ ףא

 , + . . + ןדָאב א ןָא

 . . 6 . גכָאשלקעװ א
 1 ערעיראק סנָאטסניװ ירעה

 טכאנאב סעווָאשכאמי

 . רעטלע ןגעק עלוגס א

 . רעציוא רעזדנוא -- טנגוי

 שטנעמ א טבצל גנאל יװ
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 עקװיר ןופ טרָאװכַאנ --- ףָארדנעװ .ז
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